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Вишгородський район розташова-
ний у північній частині Київщини з 
районним старовинним містом Виш-
город, що розташований на правому 
березі Київського водосховища. Тери-
торіально район охоплює середню і 
нижню частину водосховища, що за 
площею складає біля чверті всього ра-
йону.

Рельєф району поділяється на рів-
нинну лівобережну частину та слабо 
хвилясту рівнину правобережної час-
тини Дніпра. Висотні характеристики 
складають 100-150  м. Біля Вишгороду 
рельєф більш погорбуватий. Берегові 
схили спускаються до ділянок заплави 
Дніпра, що мають важливу природно-
екологічну і історичну цінність [2].

Ґрунти Вишгородського району роз-
ташовані на геологічній структурі, що 
представляє відкладення четвертинно-
го, неогенового і палеогенового періо-
дів історії Землі. Ґрунти переважно 
дерново-підзолисті та сірі лісові (від 
0,1-1,2 м товщиною), є лучно-болотні та 
торфово-болотні, також представлені 
піски, суглинки сірувато-палеві (тов-
щиною 1-2  м), вишнево-червоні глини 

(потужністю 3,0-5,8  м) і, навіть, буре 
вугілля (потужність не більше метра). 
дерново-підзолисті [2; 3].

Клімат району відноситься до по-
мірно континентального  – м’які зими 
чередуються з теплим літом. Найхо-
лоднішими місяцями є січень і лютий 
(середні температури -5,6о  – 4,2оС), 
найтепліший період з червня по сер-
пень (в середньому помісячно: +18,2о, 
+19,3о, +18,6оС). Максимальна товщи-
на снігового покриву узимку спостері-
гається у січні-лютому. Сніговий пері-
од триває біля 80 діб. Влітку більш во-
логим є період з червня по серпень [3], 
хоча в наслідок потепління з року в рік 
ситуація змінюється. Кількість опадів 
раніше достатньо рівномірно розподі-
лялася у часі протягом сезонів року, 
тепер періоди посух чередуються рап-
товими зливами і підтопленнями, що 
погіршує умови зростання місцевих 
видів рослин і існування тварин.

Район багатий на водні ресурси. 
Річки правобережної частини відно-
сяться до басейну Дніпра (Ірпінь, 
Здвиж інші), річки лівобережної час-
тини – до басейну Десни, яка теж вхо-

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ТА ЙОГО ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН

Компанець Е.В.
кандидат сільськогосподарських наук, доцент  
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Ключові слова: Вишгородський район, рослинний світ, тваринний світ, еко-
логія, відходи.

Keywords: Vyshgorod district, flora, fauna, ecology, waste.
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дить до річкових систем Дніпра. Також 
в районі є озера, наприклад, Лісове і 
Дике, які є прикрасою місцевих ланд-
шафтів [2; 3]. Однак, більшість річок, 
що проходять повз населенні пункти 
дуже забруднені комунальними стока-
ми і стоками підприємств. Основним 
забруднювачем берегів і дна водойм є 
пластикові пляшки і пакети, скляна 
тара, інше побутове сміття. Ситуація 
усугубляться зменшенням кількості 
опадів, в наслідок чого річки сильно 
обміліли, а деякі дрібні зовсім зника-
ють у посушливий період.

Західна та південна частина району 
представлена хвойними лісами, на пів-
ночі розташовані мішані ліси. Рослин-
ний світ Вишгородського району налі-
чує 20 видів рідкісних рослин. До Чер-
воної книги України внесено 8  видів, 
ще 12  рекомендовані до внесення і 
взяття під охорону, оскільки їх цін-
ність визначається на державному рів-
ні. Біля міста Вишгород створено за-
казник Хвощ великий (2 га), де знахо-
диться одна з найбільших популяцій 
цього рідкісного виду, що занесений 
до Червоної книги України. Серед тва-
рин на території району мешкають та-
кий рідкісний червонокнижний вид, 
як сліпак подільський, а також таки 
види: сіра і горішкова соні, землерийка-
бурозубка звичайна та землерийка-
білозубка мала, білка звичайна. Є тут 
30  видів великих рідкісних комах, що 
знаходяться під охороною: бабки, бо-
гомоли, коники, метелики, жуки і 
джмелі. Жук рогач звичайний – черво-
нокнижний вид, що охороняється по 
всієї Європі [1; 3; 4].

У Вишгородському районі розта-
шовані більше 200  великих і середніх 
промислових підприємств з різних 
сфер діяльності, що можуть мати по-
тенційну небезпеку для навколишньо-
го середовища. Електрогенеруюча ком-
панія ВАТ «Укргідроенерго»; хімічні 
концерни і підприємства: ТОВ 
«Хенкель-Баутехнік (Україна)», ТОВ 
«Підприємство «Пластик Карта», ПП 
«Авентин»; найбільшій виробник алю-
мінієвих банок в Центральній та Схід-
ній Європі ТОВ «Кен-Пак (Україна)», 
дилерський центр заводів-виробників 
шин ТОВ «Технооптторг-центр»; ком-
панії з монтажу електрообладнання і 
опалення – ТОВ «Київська енергетич-
на будівельна компанія», ТОВ «НВП 
«Будтехносервіс»; виробники ліфтів  – 
ТОВ «Карат-Ліфткомплект»; тран-
спортні  – ТОВ «Транспортні мережі», 
ТОВ «Авто-Лайн» та інші компанії [3].

В районі вирощують зернові (пше-
ниця) і масляничні (соняшник, ріпак) 
культури. Тваринництво представлено 
сільгосппідприємствами, що займа-
ються вирощуванням в основному ве-
ликої рогатої худоби, свиней. На тери-
торії району розташовані Український 
племінний кролівницький комплекс та 
флагман птахівництва – Гаврилівський 
птахівничий комплекс [3]. У останньо-
го існують проблеми з утилізацією від-
ходів, які систематично забруднюють 
навколишнє середовище.

Як і для переважної частини райо-
нів Київської області і України в ціло-
му існує проблема засмічення природ-
них комплексів побутовими і промис-
ловими відходами. Населення і керів-
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ники деяких підприємств виносять 
відходи у найближчі лісові посадки 
біля доріг, у меліоративні канави, у 
річки тощо. Таким чином адміністрації 
міст і селищ, і керівники підприємств 
«економлять» гроші, які повинні іти на 
вивезення та утилізацію відходів, пе-
ретворюючі ліси, ґрунти і річки у вели-
ке неконтрольоване сміттєзвалище. 
Відповідальність за це, як правило, 
ніхто не несе, що створює атмосферу 
безкарності і тільки поширює пробле-
му надалі. Більшість населення підтри-
мує централізоване збирання відходів, 
але платити за їх вивіз не бажає, в 
основному через низький рівень дохо-
дів.

В цілому, екологічний стан Вишго-
родського району можна віднести до 
напруженого через низку причин при-
родного і антропогенного характеру. 
Кліматичні зміни торкнулися основ іс-
нування багатого рослинного світу лі-
сових екосистем і зниження водного 
балансу річкових систем. Проблеми 
поводження з відходами тільки їх по-

силюють. Ситуацію треба вирішувати 
шляхом або державних інвестицій, або 
податків з виробників на утилізацію їх 
відходів, як це робиться в європей-
ських країнах. Потрібно також прово-
дити еколого-просвітницьку роботу з 
населенням і робітниками підприємств 
на державному рівні і вирішити питан-
ня з санкціями до порушників пово-
дження з відходами.
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За останніми оцінками Всесвітньої 
Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ), 
надмірну масу тіла у сучасному світі 
мають приблизно 1,5  млрд дорослих 
людей, а 350  млн схильні ожирінню, 
тобто можна говорити про епідеміч-
ний характер поширеності ожиріння 
[4]. Припускають, що 58% дорослого 
населення усієї Земної кулі до 2030  р. 
будуть страждати ожирінням і надмір-
ною масою тіла [15]. Встановлено, що 
найзначніший ріст індексу маси тіла 
(ІМТ) за останні 28  років продемон-
стрували жителі США, за ними йдуть 
Нова Зеландія і Австралія (серед жі-
нок), а також Великобританія (серед 
чоловіків). За останніми даними, євро-
пейські чоловіки найбільше стражда-
ють ожирінням в Чехії і Ірландії, а одні 
з найповніших жінок в Європі живуть 
в Росії (середній ІМТ тут складає 
27,2  кг/м2) і Молдавії (середній ІМТ 
27,1 кг/м2) [17]. Усе доросле населення 
з ІМТ більш 25 кг/м2 має високий ри-
зик розвитку таких захворювань, як 
артеріальна гіпертензія, атеросклероз, 

ішемічна хвороба серця (ІХС), сахар-
ний діабет 2-го типу, остеоартроз та 
ін.

Ожиріння є однією з важливих 
причин ранньої смертності населення. 
За оцінкою ВООЗ, щорічно, по меншій 
мірі, 2,8  млн дорослих помирають по 
причині надмірної маси тіла або ожи-
ріння. Встановлено, що маса тіла і 
схильність до ожиріння обумовлені не 
лише середовою дією (рівень фізичної 
активності, особливості харчування та 
ін.), але і генетичними чинниками, що 
роблять вплив на варіювання ІМТ в 
межах 65-80% [8; 17].

Останнім часом у ЗМІ з’являється 
велика кількість інформації про шкоду 
страв швидкого приготування (так 
званого фаст-фуду) для здоров’я люди-
ни. Поряд з цим статистика відзначає 
стрімке зростання споживання «їжі, 
яку можна швидко приготувати і нада-
ти клієнту». Особливо високий відсо-
ток клієнтів мережі швидкого харчу-
вання серед дітей та школярів, які все 
частіше і частіше воліють гамбургери і 

ЗАСТОСУВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОГО 
ТЕСТУВАННЯ У ПРОФІЛАКТИЦІ РИЗИКУ 
РОЗВИТКУ ОЖИРІННЯ

Козирєв А.В.
магістр фізичного виховання і спорту,  
викладач кафедри фізичної реабілітації  
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хот-доги замість традиційних продук-
тів харчування. Серед наслідків захо-
плення нездоровою їжею можна від-
значити масову епідемію ожиріння, 
яку ми вже зараз можемо спостерігати 
в розвинених країнах, яка переросла з 
локальної погрози на проблему світо-
вого масштабу. Величезна кількість 
жирів і калорій, що містяться в одній 
стандартної порції фаст-фуду, що зна-
ходиться «всього в двох кроках від 
вас», крім зекономленого часу і грошей 
забезпечує розлад травлення, появу 
вищезазначених артеріальної гіпертен-
зії, атеросклерозу, ІХС, сахарного діа-
бету 2-го типу, остеоартрозу. Якщо ж 
такого раціону харчування людина до-
тримується з самого дитинства, то не-
гативні наслідки для здоров’я можуть 
бути і більш значними. Лікарі ствер-
джують, що для підростаючого поко-
ління, організм якого ще тільки фор-
мується, така їжа надмірно небезпечна. 
Незбалансоване фаст-фудівське харчу-
вання спричиняє ожиріння, всілякі 
порушення в ендокринній та імунній 
системах, що в свою чергу надалі 
обов’язково позначається на фізично-
му і розумовому розвитку дитини.

Персональна геноміка  – розділом 
геноміки, пов’язаний з секвенуванням 
і аналізом генома людини. Після роз-
шифровки генотипу його можна про-
аналізувати за допомогою опублікова-
ної літератури для визначення рівню 
схильності до розвитку і прояву пев-
них фізичних та психічних здібностей 
людини, а також ймовірності ризику 
виникнення і розвитку спадкових і 
мультифакторіальних захворювань.

Практичне застосування знань про 
молекулярні механізми, що лежать в осно-
ві індивідуальних відмінностей у розвитку 
і прояві фізичних і психічних здібностей, 
пов’язані з трьома аспектами:

орієнтацією і відбором;
оптимізацією і корекцією трудово-

го і тренувального процесу;
профілактикою захворювань.
Встановлено, що міра генетичної 

спадковості ІМТ варіює в межах 65-80% 
[19]. Відомі мутації деяких генів що 
обумовлюють підвищення ІМТ і розви-
ток важких форм моногенного ожирін-
ня. Слід зазначити, що найчастіше 
схильність до ожиріння носить полі-
генний характер, коли несприятливі се-
редові чинники за наявності безлічі 
алелей ризику ожиріння призводять до 
розвитку захворювання. До теперіш-
нього часу зарубіжними дослідниками 
виявлено більше 600 генетичних марке-
рів, що асоціюються з схильністю до 
різних форм ожиріння [19].

У молекулярній генетиці під термі-
ном генетичний маркер розуміється 
певний алель гена (або генотип, різні 
комбінації алелей і генотипів), що асо-
ціюється з якою-небудь ознакою. Най-
більш значимі маркери ожиріння ло-
калізовані в таких генах, як ADRB2, 
ADRB3, ADIPOQ, BDNF, CTNNBL1, 
ETV5, FTO, FABP2, FAIM2, FLJ35779, 
HMGCR, HTR2C, GNB, GNPDA2, 
GPRC5B, INSIG2, KCTD15, LEP, LEPR, 
LRRN6C, MAP2K5, LBXCOR1, MC4R, 
MTCH2, NEGR1, NR3C1, NYDSP18, 
PPARG, PRKD1, SH2B1, SEC16B, 
TMEM18, TNNI3K, UCP1, UCP2  і 
UCP3.
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Мета справжнього дослідження по-
лягала у виявленні асоціації полімор-
фізму T/A (rs9939609) гена FTO у осіб з 
надмірною масою тіла.

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

Проаналізувати науково-методичну 
літературу з проблеми дослідження;

Проаналізувати поліморфні варіан-
ти гену FTO у осіб з надмірною масою 
тіла і осіб контрольної групи;

Визначити розподіл частот геноти-
пів і алелей гену FTO і їх комбінації у 
осіб дослідної групи і порівняти 
отримані показники з даними 
контрольної групи.

FTO (fat mass and obesity associated) – 
ген, що асоціюється з жировою масою, 
локалізований на 16  хромосомі 
(16q12.2). Даний ген, також носить на-
зву гену насичення або ожиріння.

Цей ген відповідає за регуляцію 
енергетичного обміну і насичення ор-
ганізму. У світі поширені два варіанти 
цього гена, один з яких сприяє повноті 
і ожирінню. У людей з двома копіями 
цього гена, від батька і від матері, час-
тота ожиріння підвищена у декілька 
разів і досягає 60%. Володіння однією 
копією гена дає середню надбавку у 
вазі 1,5 кг, а частота ожиріння досягає 
25-30%. Доведена висока статистична 
значущість зв’язку цього гена з ожи-
рінням, але біологічна природа його дії 
з’ясована слабо [13].

Дослідження на тваринах дозволя-
ють припустити зв’язок гена FTO з 
виробленням гормонів апетиту і наси-
чення, таких як лептин і грелин. Леп-

тин виробляється в основному жиро-
вою тканиною. При великій кількості 
цього гормону в крові у людини швид-
ше виникає почуття насичення, відпо-
відно він менше їсть. Якщо гормон 
виробляється в маленьких кількостях, 
або не виробляється зовсім, то людина 
не відчуває насичення і ніяк не може 
наїстися. Такі люди дуже багато їдять і 
швидко повніють. Другий гормон, 
пов’язаний з апетитом, це грелин. Він 
виробляється в шлунково-кишковому 
тракті у відповідь на потрапляння їжі. 
Якщо їжа багата жирами і вуглевода-
ми, то гормон виробляється у великих 
кількостях. Високий вміст цього гор-
мону сприяє формуванню почуття на-
сичення і пропажі апетиту. Якщо ж 
гормону мало, то у людини з’являється 
апетит. При цьому будь-які харчові за-
пахи і вид їжі викликають бажання 
поїсти якнайскоріше. У людини із ста-
більно низьким виробленням грелина 
апетит постійний, тобто вона увесь час 
готова поїсти. Це не означає, що люди-
на їстиме постійно, адже в шлунку є 
нервові рецептори, які повідомляють в 
мозок, що шлунок повний і виклика-
ють почуття насичення. При недоліку 
гормону це почуття буде недовгим, і 
людина знову захоче їсти [10].

Передбачається, що ген FTO 
пов’язаний з виробленням гормонів 
насичення, регулюючи їх кількість в 
крові. Різні варіанти гена сприяють по-
яві різної кількості гормону. Один ва-
ріант обмежує вироблення гормону, а 
іншій ні. Відповідно перший варіант 
гена побічно перешкоджає появі по-
чуття насичення і сприяє повноті і 
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ожирінню [10; 15].
З розвитком високопродуктивних 

технологій генотипування була вста-
новлена асоціація поліморфізму T/A 
гена FTO з ожирінням і ІМТ [14]. Но-
мер поліморфізму у dbSNP NCBI  – 
rs9939609.

Дослідження, проведені на мишах, 
показали, що білок FTO залучений в 
енергетичний обмін [13; 18] і впливає 
на метаболізм в цілому [14]. Ген FTO 
експресується всюди в організмі до-
рослої людини і плоду [14]. У дослі-
дженнях на мишах виявлено, що про-
дукт експресії гена FTO локалізується 
переважно в мозку особливо в гіпота-
ламусі, відповідальному за енергетич-
ний метаболізм. Рівень експресії гена 
FTO у аркоподібному ядрі регулюється 
за допомогою процесів, відповідаль-

них за почуття насичення і голоду. 
Перші дослідження показали сильну 
асоціацію між алелями першого інтро-
ну гена FTO і ожирінням як у дітей, так 
і у дорослих [14; 20].

При ДНК-тестуванні можна упізна-
ти який варіант гена дістався людині 
від батьків. Наявність варіанту, сприя-
ючого повноті, зовсім не є вироком. 
Останні дослідження показали, що 
збільшення фізичного навантаження 
хоч би на годину в день, мінімізують 
шкідливий вплив гена [8; 14; 16]. Від-
повідно, при правильному плануванні 
харчування і фізичних навантажень 
можна звести нанівець «погану спад-
ковість».

У дослідженні взяли участь 120 чо-
ловік по 60 у кожній з груп – дослідній 
і контрольній. Дослідну групи склали 

Рис 1. Діаграма розподілу генотипів по поліморфізму T/A гена FTO
в дослідній (1) і контрольній (2) групах (n=120)
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30 жінок у віці 20,0±2 роки і 30 чолові-
ків віком 20,0±2,0  роки з надмірною 
масою тіла (ІМТ від 25,0 до 29,9 кг/м2) 
або ожирінням (ІМТ ≥30  кг/м2). 
Контрольна група (ІМТ до 24,9  кг/
м2  складалася з 30  жінок у віці 
20,0±2,0  роки і 30  чоловіків 
20,0±2,0 роки).

Випробовувані були попереджені 
про умови дослідження і надали пись-
мову угоду на добровільну участь в 
ньому. Дослідження було проведене з 
суворим дотриманням всіх вимог біо-
етичної конвенції.

Анамнез складався з п’яти послі-
довних розділів: паспортна частина; 
скарги хворого; анамнез хвороби; за-
гальний анамнез і анамнез життя.

Масу тіла випробовуваних вимірю-
вали з точністю до 0,1 кг за допомогою 
підлогових ваг. Для виміру росту ви-
користали фіксований ростомір, що 
калібрується в сантиметрах. ІМТ ви-
значали як масу тіла, що ділиться на 
ріст в квадраті (кг/м2). Випробовувані 
з ІМТ від 25,0 кг/м2 і вище склали до-
слідну групу, з ІМТ менш 25,0 кг/м2 – 
контрольну відповідно.

Завданням молекулярно-генетич-
них досліджень був аналіз поліморф-
них варіантів гену FTO. Для цього було 
проведено дослідження частоти алелей 
та їх комбінацій, тобто генетичних 
маркерів.

Молекулярно-генетичне досліджен-
ня складалось з п’яти послідовних ета-
пів: отримання і зберігання біологіч-
ного матеріалу; екстракція ДНК з біо-
логічного матеріалу; ампліфікація 
ДНК; гель-електрофорез ДНК; інтер-

притація отриманих результатів.
При аналізі розподілу частот гено-

типів і алелей по поліморфізму T/A 
гена FTO в дослідній і контрольній 
групах (n=120) були отримані наступні 
результати (рис. 1).

Частота алеля А в сукупній вибірці 
склала 32,3%, при цьому вона значимо 
не розрізнялася між вибірками чолові-
ків і жінок (p>0,05). Спостережуваний 
розподіл генотипів TT (45,8%), TA 
(44,8%) і AA (9,4%) в контрольній ви-
бірці підкорялося рівновазі Харді-
Вайнберга (χ2=0,0211).

Частота алеля А в групі людей з 
надлишковою масою тіла або ожирін-
ням склала 46,4%, що значимо вище, 
ніж в контрольній виборці.

Розподіл генотипів T/A полімор-
фізму гена FTO (TT – 33,9%, TA – 48,6% 
AA – 17,5%) в групі випробовуваних з 
ІМТ ≥25  кг/м2  підкорялося рівновазі 
Харді-Вайнберга (χ2=0,0455) і значимо 
відрізнялося від розподілу генотипів в 
контрольній вибірці.

Наявність генотипу AA гена FTO 
підвищує ризик розвитку ожиріння в 
2,2  рази (відношення шансів 2,2, 94% 
довірчий інтервал 1,33-3,9, p=0,0224).

Результати справжнього досліджен-
ня демонструють асоціацію між T/A 
полиморфізмом гена FTO і ІМТ. Були 
виявлені значимі відмінності в часто-
тах алеля А і генотипах по FTO в 
контрольній вибірці і в групі осіб з 
надмірною масою тіла або ожирінням. 
Виявлена асоціація поліморфізму гена 
FTO з ризиком розвитку ожиріння 
обумовлена природою білка FTO. Як 
відомо, FTO належить до сімейства 
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AlkB-протеїнів Fe2+2-оксоглутарат-
залежних окислювальних ДНК/РНК-
деметілаз. Білок FTO здійснює демети-
лювання, переважно 3-метилтиміну і 
3-метилурацилу в ДНК і РНК відпо-
відно [15]. Білки цього суперсімейства 
каталізують різні окислювальні реак-
ції, 2-оксоглутарат оксигенази залуче-
ні в процеси ДНК-репарації, метабо-
лізму жирних кислот і посттрансля-
ційної модифікації білків [18].

Встановлено, що заміна нуклеотиду 
T на A (rs9939609) в першому інтроні 
гена FTO асоціюється з підвищеною 
експресією гена [8]. Мабуть, висока 
експресія гена FTO призводить до 
збільшення споживання їжі, а відпо-
відно до збільшення жирової маси. 
Слід зазначити, що отримані дані по-
годжуються з результатами попередніх 
досліджень [20].
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Правильная организация питания 
предусматривает поступление в орга-
низм не только достаточного количества 
пищевых веществ, но и их определенный 
качественный состав, соответствующий 
ферментным возможностям желудочно-
кишечного тракта и уровню обменных 
процессов по мере адаптации к пище, 
физиологического и биохимического со-
зревания, роста и развития [2, 4].

Белки мышечной ткани животных 
являются полноценными, так как со-
держат в своем составе все 8 незамени-
мых аминокислот. По сравнению с рас-
тительными белками белки животного 
происхождения характеризуются более 
высокой усвояемостью, что объясняет-
ся сходством строения и состава белков 
мышечной ткани животных и человека 
[1, 6]. Следует отметить, что в раннем 
возрасте незаменимыми являются не 
восемь, а девять аминокислот, к их чис-
лу относится и гистидин, а для ново-
рожденных детей необходима еще одна 
10-я аминокислота  – аргинин. Лизин, 
триптофан, аргинин обладают выра-

женными ростовыми свойствами; лей-
цин, изолейцин и фенилаланин играют 
важную роль в белковом обмене и син-
тезе белков; метионин участвует в ли-
пидном обмене и особенно необходим 
для растущего организма [3, 5].

Целью работы является оценка 
аминокислотного состава телятины от 
бычков разного генотипа.

Материал и методика исследова-
ний. Объектом исследований явля-
лись телята абердин-ангусской (I по-
коления), шаролезской и черно-
пестрой пород в возрасте 6-7 месяцев, 
выращенные по разным технологиям.

Содержание подопытных живот-
ных было следующим:

Первый опыт. От рождения до воз-
раста 6-6,5 мес. черно-пестрый молод-
няк (СПК «Батчи» Кобринского райо-
на) и абердин-ангус х черно-пестрые 
помеси (ЧУП «Молодово-Агро» Ива-
новского района) выращивались по 
технологии молочного скотоводства.

Второй опыт. Молодняк шаролез-
ской породы (РУСП «Племенной завод 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АМИНОКИСЛОТНОГО 
СОСТАВА ТЕЛЯТИНЫ ОТ БЫЧКОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА

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

Ключевые слова/Keywords: аминокислоты/amino acids, телятина/veal, пище-
вая ценность/nutritional value, белок/ protein, шаролезская порода/charolais 
breed, абердин-ангуская порода/aberdeen-angus breed, черно-пестрая порода/
black-motley breed, технология «корова-теленок»/cow-calf technology, помеси /
crossbreeds, чистопородные/ thoroughbred.
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«Дружба» Кобринского района) и 
абердин-ангус х черно-пестрые помеси 
(СПК «Ласицк» Пинского района) вы-
ращивались по технологии мясного 
скотоводства (система «корова-
теленок») до 6,5-7-месячного возраста.

Третий опыт. Две группы бычков 
черно-пестрой породы (СПК «Батчи», 
ОАО «Остромичи» Кобринского райо-
на), выращивались по разным техно-
логическим системам скотоводства до 
6-6,5-месячного возраста.

Контрольные убои опытного мо-
лодняка проводились в конце опытов 
на мясоперерабатывающих предприя-

тиях: ОАО «Кобринский мясокомби-
нат», ОАО «Березовский мясоконсерв-
ный комбинат», КПУП «Пинский мя-
сокомбинат» Брестской области.

В таблице 1  приведены данные по 
содержанию незаменимых аминокис-
лот в телятине исследуемых образцов.

Сравнительный анализ содержания 
незаменимых аминокислот в мясе те-
лят черно-пестрой породы и абердин-
ангус х черно-пестрых помесей (опыт 
1), выращенных по традиционной тех-
нологии молочного скотоводства, по-
казал, что по каждой аминокислоте в 
отдельности значительных различий 

Таблица 1 
Содержание незаменимых аминокислот в телятине молодняка разных генотипов, 
г/100 г мяса
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Валин 0,93±
0,01

0,89±
0,06

1,21±
0,03

1,30±
0,03

0,93±
0,01

0,98±
0,03

Изолейцин 0,96±
0,02
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0,03

1,86±
0,05***

0,96±
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Сумма НАК 7,40 7,19 8,69 9,64 7,40 7,82
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не наблюдалось, хотя по сумме амино-
кислот разница составила 2,9% в поль-
зу черно-пестрой породы.

Анализируя полученные данные по 
второму опыту, можно сделать вывод, 
что содержание таких аминокислот как 
метионин+цистин и триптофан было 
выше у помесных бычков по сравнению с 
чистопородными мясными на 27% 
(P<0,001) и 3,6% соответственно. По ко-
личеству других аминокислот преиму-
щество было на стороне бычков шаро-
лезской породы: так, по содержанию ва-
лина  – на 0,09  г, изолейцина  – на 0,58  г 
(P<0,001), лейцина  – на 0,24  г (P<0,001), 
лизина  – на 0,14  г, а треонина и 
фенилаланина+тирозина  – на 0,06  г 
(P<0,05) и 0,05 г (P<0,01) соответственно.

Данные таблицы по третьему опыту 
показывают, что бычки черно-пестрой 
породы, выращенные по технологии 
«корова-теленок», имеют несколько бо-
лее высокие показатели по аминокис-
лотному составу, чем их сверстники, 
хотя достоверных различий не уста-
новлено. Так, по количеству валина  – 
на 5,4%, изолейцина – на 7,3%, лейци-
на  – на 7,7%, лизина  – на 4,6%, 
метионина+цистина – на 4,3%, треони-
на – на 2,3%, фенилала нина+тирозина – 
на 7,3%, а по сумме незаменимых ами-
нокислот разница составила 0,42 г или 
5,7% в пользу бычков на подсосе.

Выводы. Выявлено, что телятина, 
полученная от молодняка различной 
породной принадлежности в экологиче-
ски чистых зонах, отличается высокой 
биологической и пищевой ценностью.

Установлено, что по аминокислот-
ному составу мясо бычков шаролез-

ской породы биологически более пол-
ноценно по сравнению с абердин-
ангусами I поколения по содержанию 
валина – на 0,09 г или 7,4%, изолейци-
на – на 0,58 г или 45,3%(P<0,001), лей-
цина  – на 0,24  г или 15,2%(P<0,001), 
лизина – на 0,14 г или 7,8%, треонина и 
фенилаланина+тирозина  – на 0,06  г 
или 6,5% (P<0,05) и 0,05  г или 7,5% 
(P<0,01) соответственно.
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Бджоли схильні до різних захворю-
вань, які призводять до загибелі, зни-
ження продуктивності бджолиних сі-
мей та витрат на проведення лікуваль-
них заходів від хвороб. Усе це наносить 
значний збиток галузі бджільництва.

Одним з найбільш небезпечних і 
поширених захворювань, що вражає 
всю бджолину сім’ю, включаючи й роз-
плід, є варроатоз бджіл [4]. У боротьбі 
проти вароатозу розроблено багато хі-
мічних препаратів. Але при постійно-
му використанні цих препаратів по-
слаблюється імунна система організму 
бджіл та забруднюється продукція 
бджільництва. Застосування ж при-
родних препаратів сприяють активації 
природних захисних реакцій організ-
му [3].

Більшість країн розглядають пи-
тання розробки нових препаратів для 
обробки бджолиних сімей на основі 
натуральних компонентів. Останніми 
роками у бджільництві зростає зна-
чення нетрадиційних джерел біологіч-
но активних добавок природного по-

ходження [7].
Підмор бджіл як відходи бджільни-

цтва є природною сировиною і у своє-
му складі містить білок, хітин, меланін, 
фенольні сполуки, гепарин, мінеральні 
речовини, вітаміни та інші речовини 
[5]. Дослідженнями вчених виявлено, 
що препарати на основі підмору бджіл 
володіють імунномодулюючими влас-
тивостями [1].

Особливої уваги заслуговує засто-
сування підмору бджіл у бджільництві, 
завдяки тому, що він містить весь на-
бір мікроелементів уже в заданому 
співвідношенні для комах [2].

Метою досліджень було вивчення 
впливу апівіту (водний екстракт бджо-
линого підмору) на ступінь ураження 
бджолиних сімей кліщем Varroa.

Методика та методи досліджень. 
Дослідження проводили на бджолиних 
сім’ях української степової породи на 
пасіці Вінницької області лісостепової 
зони України. Для цього сформували 
дві групи сімей, рівноцінних за силою.

Контрольні сім’ї підгодовували цу-

ВИКОРИСТАННЯ АПІВІТУ ДЛЯ БОРОТЬБИ 
З ВАРРОАТОЗОМ БДЖІЛ

Разанова О.П.
кандидат с.-г. наук  
Вінницький національний аграрний університет

Ключові слова: бджоли, апівіт, варроатоз, підгодівля, цукровий сироп, під-
мор бджіл

Key words: bees, apiitis, varroatosis, dressing, sugar syrup, submerged bees
Збереженість бджолиних сімей є основним завданням сьогодення. За останні 

5 років кількість бджолиних сімей в Україні зменшилась на 14,8 % [6].
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кровим сиропом, приготованому на воді, 
дослідні – цукровим сироп з апівітом.

Для отримання апівітe до 1 л води 
додавали 45  г висушеного і перемеле-
ного до порошкоподібного стану під-
мору бджіл, доводили до кипіння і ви-
тримували протягом 2 годин при t 100 
0С. На отриманому розчині готували 
цукровий сироп з розрахунку 1 части-
на апівітe і 1 частина цукру.

Підгодівлю бджолиних сімей про-
водили протягом квітня-травня і в 
серпні 2 рази в тиждень по 0,5 л. Всьо-
го навесні і восени контрольні сім’ї 
отримували підгодівлю цукровим си-
ропом по 1,0 л.

Ступінь закліщеності бджолиної 
сім’ї вираховували за формулою:

С = К / П х 100%, де С  – заклеще-
ність, К  – кількість кліщів, П  – число 
бджіл.

Результати досліджень. Підгодівлю 
бджіл цукровим сиропом застосовують 
для стимулювання вирощування роз-
плоду у період підготовки бджолиних 
сімей до головного медозбору і восени 
для збільшення кількості розплоду і 
молодих бджіл до зими. Порівняно з 
контрольною групою підгодівля бджо-
линих сімей цукровим сиропом з апіві-
том у дослідній групі сприяла зростан-
ню сили бджолиних сімей: у квітні – на 
6,4%, травні – на 10,7, червні – на 12,8 і 
серпні  – на 11,1%. За активний період 
кількість розплоду у сім’ях дослідної 
групи збільшилася на 10,2% (р <0,001).

Після осінньої підгодівлі бджоли-
них сімей продуктивність маток до-
слідної групи склала 1627 ± 10,3 штук 
яєць на добу проти 1327 ± 14,5  штук 
яєць в сім’ях контрольної групи. Тоб-
то, восени виявлено збільшення серед-
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Рис. 1. Ступінь закліщеності бджолиних сімей, %
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ньодобової несучості маток у дослід-
них сім’ях в порівнянні з контрольни-
ми на 18,4% (р <0,001).

Введення до складу цукрового си-
ропу апівіту для підгодівлі бджіл спри-
яло зниженню ступеня ураженості клі-
щем Varroa у бджолиних сім’ях дослід-
ної групи (рис. 1).

Різниця між контрольною і дослідною 
групами за ступенем закліщеності була 
достовірною (р <0,001) і складала 2,8%.

Висновки. Підгодівля бджіл цукро-
вим сиропом на основі апівіту є ефек-
тивною при боротьбі з кліщем вар-
роа  – закліщеність сімей зменшилась 
на 2,8%, підвищувала вирощування 
розплоду на 10,2% та відкладання яєць 
маткою восени на 18,4%. Встановлено, 
що апівіт позитивно впливає на стан 
бджолиних сімей і на розплід.
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Народное декоративно-прикладное 
искусство, будучи одним из средств 
эстетического воспитания, помогает 
формировать эстетический вкус, учит 
видеть и понимать прекрасное в окру-
жающей нас жизни и искусстве.  На-
родное искусство по содержанию на-
циональное и способно воздействовать 
на духовное развитие человека [2, 95].

Первые годы жизни ребенка – важ-
нейший этап его воспитания. В этот 
период начинают развиваться те чув-
ства, черты характера, которые незри-
мо связывают его с народом, своей 
страной, и в большой мере определяют 
дальнейший путь его жизни. В этом 
возрасте закладывается фундамент 
для нравственного роста и любви ко 
всему окружающему. Природа родного 
края – неиссякаемый источник для 
творчества детей. Ощущение ветра, 
солнца, леса, степи и моря – это целый 
мир переживаний. Именно поэтому 
мы особенно обращаем внимание 
младших школьников на красоту окру-
жающего мира в целом, и его деталей, 
например, на цвет и необычную фор-
му листьев деревьев, цветов, травинок, 
зимние узоры на стеклах. Накоплен-
ные впечатления, ребята реализуют в 

своих рисунках, росписях на тарелках  
и узоров на глиняных игрушках.

Лепка, резьба, вышивание, роспись 
и другие виды изобразительного ис-
кусства передают вкус, чувство формы 
и цвета, которым владеет народ. При 
этом, очень важно, чтобы сам педагог 
был проникнут уважением к народно-
сти, имел большой интерес к этой теме, 
чтобы вовлечь детей в познавательную 
творческую деятельность.

Произведения народного искусства 
всегда яркие по цвету, простые по фор-
ме, по замыслу приближенные к жизни 
людей, поэтому, они достаточно легко 
воспринимаются детьми [1, 298].

В практической работе, рекоменду-
ется использовать как можно больше 
наглядного материала: плакаты с узо-
рами, игрушками, расписными доска-
ми, видеофильмы о народных промыс-
лах, для более успешного понимания и 
усвоения детьми предложенного мате-
риала.

В области народного искусства есть 
много красивого и простого, поэтому 
данный вид деятельности можно с 
успехом использовать и в работе с до-
школьниками. Данная деятельность 
воспитывает у детей трудолюбие, усид-

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО - 
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
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чивость, развивает всевозможные 
практические  умения и навыки, зна-
комит с разнообразием художествен-
ного материала. В работе с дошкольни-
ками, рекомендуется использовать 
следующий материал для поделок: дре-
весная кора, листья, яичная скорлупа, 
крупы, ветки, шишки, и другие при-
родные материалы.

Очень важно преподнести разноо-
бразие народного творчества и заинте-
ресовать дошкольников. Так, можно 
организовать выставку «Мир красо-
ты», где рядом с игрушками, декора-
тивной посудой, располагаются книги, 
иллюстрации, а фото мастериц заня-
тые за народными промыслами помо-
жет познакомить детей с богатством и 
разнообразием творчества народных 
художников.

Также, можно использовать раз-
личные познавательные игры, такие 
как:  «Музей», «Театр», «Магазин игру-
шек» и т.д. Атрибутами для этих игр 
могут служить кокошники, юбки, рас-
писные ведра, коромысла, зонтики, 
шкатулки. Самое  главное в этих играх: 
развитие самостоятельности и творче-
ского потенциала ребенка. Например, 
если в игровой ситуации возникла не-
обходимость в дополнительном атри-
буте, ребята могут сделать его сами: 
нарисуют, слепят и вырежут. 

Для того чтобы привлечь детей к по-
добным занятиям, мы сами вместе с 
детьми вступаем в игру, лепим, рисуем, 
вяжем, создавая красивые предметы.

Почти у каждого ребенка возникает 
желание сделать также.

Работами детей, можно украсить 
всю группу, оформить выставку для 
родителей, и участвовать  за предела-
ми дошкольного образовательного 
учреждения. Так, постепенно, у детей 
формируется положительное отноше-
ние к подобному виду деятельности, 
желание делать красивые вещи.

Приобщение дошкольников и млад-
ших школьников к декоративно-
прикладному искусству, который хра-
нит в себе накопленный веками духов-
ный опыт наших предков, поможет 
вырастить и воспитать в ребенке гар-
моничное духовно - нравственное на-
чало. По этому поводу В.А. Сухомлин-
ский писал: «Искусство – это время и 
пространство, в котором живет красо-
та человеческого духа. Как гимнастика 
выпрямляет тело, так искусство вы-
прямляет душу. Познавая ценности 
искусства, человек познает человече-
ское в человеке, поднимает себя до 
прекрасного» [1, 12].
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Несмотря на трагические обстоя-
тельства, очень сильно повлиявшие на 
творческий путь Всеволода Владими-
ровича Топилина, вклад этого пиани-
ста как художника и педагога в форте-
пианное искусство Украины – одна из 
замечательных страниц истории фор-
тепианного исполнительства. Испол-
нительства самого Мастера и исполни-
тельства его последователей, воспи-
танных им.

Однако, при всей значительности, 
исполнительское и педагогическое на-
следие В.В. Топилина остаётся ещё не-
достаточно познано и требует деталь-
ного рассмотрения и систематизации, 
что могло бы обогатить теорию пиа-
низма. Фрагментом такого необходи-
мого изучения является рассмотрение 
творчества его учеников, последовате-
лей и продолжателей дела Учителя.

Хотя деятельность В.В.  Топилина 
(после его реабилитации) проходила в 
Харькове и Киеве, однако, воспитан-
ники его разъехались по разным реги-
онам Украины. Так, в Донецкой музы-
кальной академии в период с 1967  по 
2010  годы на кафедре специального 
фортепиано работали три пианиста, 
определённое время обучавшиеся у 
В.В.  Топилина и воспринявшие в той 
или иной мере его идейно-
художественные принципы пианисти-

ческого мастерства: А.Ю.  Витовский, 
В.Г. Бойков, М.И. Легоцкий.

Влияние В.В.  Топилина в разной 
степени отразилось на творческом об-
лике этих пианистов: от полного рас-
творения индивидуальности ученика 
в творческой личности Учителя до са-
мобытного преломления отдельных 
штрихов и принципов его пианистиче-
ского мастерства.

Наиболее духом топилинского пиа-
низма проникся А.Ю. Витовский, хотя 
занимался у В.В.  Топилина недолго: в 
1966-1967  учебном году, будучи асси-
стентом кафедры специального форте-
пиано Киевской консерватории. Оче-
видно, творческая родственность с 
В.В.  Топилиным была не следствием 
продолжительного общения, посте-
пенного проникновения в тайны ма-
стерства Учителя и их ассимиляции, а 
определялась самой природой худож-
нического видения мира и соответ-
ствующих принципов пианизма.

В исполнительском стиле В.В.  То-
пилина и А.Ю.  Витовского родствен-
ной чертой является мастерское владе-
ние фортепианным звуком, домини-
рующее внимание к звуковой палитре 
в исполнительском воссоздании худо-
жественной целостности авторского 
произведения. Однако, имеются и раз-
личия в этой области исполнительско-
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го мастерства, которые требуют до-
полнительного, расширенного изуче-
ния.

Доминирование в системе вырази-
тельных средств пианиста именно зву-
ка, его качества, тембральной окраски 
определило и репертуарные предпо-
чтения А.Ю.  Витовского. Наиболее 
удавались пианисту интерпретации 
произведений А. Скрябина и Й. Гайд-
на. В целом за годы своей работы в 
Донецкой государственной музыкаль-
ной академии А.Ю. Витовский не про-
явил значительной исполнительской 
активности. Отдельные интерпрета-
ции, например, три концерта из произ-
ведений А. Скрябина, сыгранные ещё в 
первые годы сразу после окончания 
ассистентуры, оставили большое впе-
чатление на долгие годы в памяти слу-
шателей. Однако, с годами исполни-
тельская активность А.Ю.  Витовского 
снижалась, а попытки выйти за преде-
лы излюбленного репертуара не были 
столь успешными. Абсолютизация 
звука как ведущего исполнительского 
средства создания художественного 
целого зачастую приводила к аморф-
ности формы (например, в сонате до 
минор ор. 111 Л. Бетховена), к размы-
тости музыкальной мысли, к несоот-
ветствию авторскому стилю. В указан-
ном качестве пианиста коренятся и его 
художественные неудачи (например, 
упомянутая соната, исполненная в на-
чале 1985  года в Донецкой областной 
филармонии).

Увлечение проблемами и возмож-
ностями фортепианного звука отрази-
лось в двух научно-исследовательских 

работах А.Ю.  Витовского  – «Тембро-
колористические возможности форте-
пиано» (1974) и «Особенности вос-
приятия и переработки акустической 
информации в фортепианном испол-
нительстве» (1975).

Наиболее продолжительный пери-
од у Всеволода Владимировича Топи-
лина учился В.Г. Бойков – с 1964-го по 
1970-й годы. В его исполнительском 
стиле также очевидно влияние пиа-
низма Учителя. Однако, как художни-
ку, В.Г.  Бойкову присуща намного 
больше, чем А.Ю.  Витовскому, вну-
тренняя гармоничность и разнообра-
зие (как выразительных средств, так и 
артистических состояний). Это объяс-
няет большой и разностилевой репер-
туар – от произведений венских клас-
сиков до сочинений И. Стравинского.

Концертная деятельность В.Г.  Бой-
кова также не отличалась значитель-
ной интенсивностью, поэтому репер-
туарные приоритеты обозначены бо-
лее в идейно-художественном отноше-
нии, чем в количественном. Из таких 
следует отметить фортепианные про-
изведения И.  Брамса и Й.  Гайдна, а 
также миниатюры П. Чайковского.

Увлечение творчеством И.  Брамса 
отразилось в научно-исследо ватель-
ских работах В.Г.  Бойкова: из десяти 
научных работ третья часть посвяще-
на вариационным циклам И. Брамса – 
«Вариации на собственную тему» 
(1986), «Вариации на тему Паганини» 
(1985), «Вариации на тему Шумана» 
(1981). Для сравнения  – осмысление 
воспринятого В.Г.  Бойковым творче-
ского наследия В.В.  Топилина сказа-
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лось лишь в одной работе, написанной 
совместно с А.Ю. Витовским: «О рабо-
те над фортепианной фактурой в клас-
се В. Топилина» (1983). Изучая со сту-
дентами своего класса произведения 
И.  Брамса, В.Г.  Бойков однако, не ис-
полнял их как солист с концертной 
эстрады.

Наиболее ярким было концертное 
воплощение Анданте с вариациями фа 
минор Й. Гайдна (Hob ХVII: 6). В.Г. Бой-
ков исполнял этот опус неоднократно. 
На примере этой интерпретации1 
очень ясно прослеживается индивиду-
альное («бойковское») преломление 
звукового мастерства В.Ю.  Топилина. 
Особенность интерпретаторской по-
зиции В.Г.  Бойкова состоит в исполь-
зовании колористических возможно-
стей интонационной структуры мело-
дической линии и гармонических по-
следовательностей, в применении 
разнообразного пианистического туше 
для создания игры звуковой свето  – 
тени как логической последовательно-
сти, направленной на организацию 
определённой художественной целост-
ности. В исполнительской работе 
В.Г.  Бойкова с возможностями форте-
пианного звука, сам звук соединяет 
функции чувственного и логического: 
смены его качества становятся для ин-
терпретатора и средством развития 
драматургии, и средством формообра-
зования.

Заслуженный артист Украины 
М.И. Легоцкий после окончания Одес-

1 Й. Гайдн. Анданте с вариациями фа минор 
Hob ХVII: 6. – исполнитель: В. Бойков. – ДГМА, 
архив студии звукозаписи.

ской государственной консерватории 
им. Неждановой учился у В.В. Топилина 
в ассистентуре-стажировке (1965-
1967). В класс выдающегося пианиста 
М.И.  Легоцкий пришёл уже достаточ-
но зрелым, сложившимся музыкантом. 
Возможно, поэтому влияние принци-
пов пианистического мастерства 
В.В.  Топилина оставило замечатель-
ный след, но только след в его испол-
нительском мастерстве в виде высокой 
культуры звука. Однако, основы худо-
жественного мировосприятия М.И. Ле-
гоцкого остались непоколебимы и его 
огромнейший исполнительский репер-
туар и по сей день отражает здоровую 
душевную природу пианиста, его пол-
нокровное ощущение жизни. Среди 
перечисленных учеников В.В. Топили-
на, он единственный вёл активную 
концертную практику. Возможно, это 
диктовалось требованиями его основ-
ного места работы - филармонии. Од-
нако, сравнение творческой активно-
сти М.И.  Легоцкого с деятельностью 
других преподавателей музыкального 
ВУЗа Донбасса, периодически перехо-
дивших на постоянную работу в кон-
цертную организацию, убеждает – ис-
полнительская деятельность М.И.  Ле-
гоцкого является следствием его гро-
мадного «аппетита» к фортепианной 
музыке и потребности вновь и вновь 
переживать артистический подъём на 
эстраде. Присвоение звания Заслужен-
ного артиста Украины стало законо-
мерным признанием творческих за-
слуг пианиста.

Обобщая знакомство с представите-
лями класса В.В.  Топилина, можно от-
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метить следующее: три пианиста  – 
А.Ю.  Витовский, В.Г.  Бойков, М.И.  Ле-
гоцкий – представители фортепианного 
искусства Донбасса, испытав влияние 
пианистического мастерства Учителя, 
ассимилировав его лучшие художе-
ственные принципы, сумели сохранить 
собственное художническое «лицо», 
остаться самими собой. Вероятно, в 
этом есть большая заслуга и Учителя. 
Ведь высшее достижение педагогиче-
ского мастерства состоит не в том, что-
бы плодить собственное отражение, а в 
воспитании самостоятельных, неповто-
римых художественных личностей.
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Процес формування російської ви-
конавської фортепіанної школи відбу-
вався з кінця ХVІІІ ст. і впродовж 
першої половини ХІХ ст. Швидкий 
розвиток та піднесення фортепіанного 
мистецтва у великих столичних цен-
трах Російської імперії другої полови-
ни ХІХ ст. позначились і на культурно-
мистецьких процесах в її віддалених 
провінційних регіонах, яким на той 
час вважалась Катеринославщина 
(Дніпропетровщина).

Проте на середину ХІХ ст. Катери-
нославський регіон – південна частина 
Російської держави – значно поступав-
ся темпами протікання аналогічних 
мистецьких процесів. Так, упродовж 
50-70-х рр. ХІХ ст. виступи піаністів в 
аматорських збірних концертах, пере-
важно в якості учасників камерно-
інструментальних ансамблів, були не 
частим явищем у музичному житті 
краю. Подібні концерти проводились в 
межах діяльності товариства аматорів 
драматичного мистецтва, музики та 
співу, членами якого були викладачі 
Першої класичної гімназії Катеринос-
лава – І. Веребрюсов, Я. Грахов, О. Кри-
жанівський, а також відомий україн-
ський композитор, критик, фолькло-
рист і музично-громадський діяч 

П. Сокальський. Інформація щодо ви-
ступів піаністів на сторінках місцевої 
преси у аматорських концертах регу-
лярно з’являється лише з 80-х рр. ХІХ 
ст. Саме в цей час губернськими періо-
дичними виданнями найчастіше зга-
дувались імена таких піаністів-
аматорів, як Гоппе, Філоненко, К. Гуне-
вич, М. Гуневич, О. Ружицький, Серо-
цинська.

З початку ХХ ст. фортепіанне ви-
конавство Катеринославщини стає по-
мітно активнішим. Значне пожвавлен-
ня загалом інструментального вико-
навства, й фортепіанного в тому числі, 
пов’язано з діяльністю в регіоні місце-
вого відділення Імператорського Ро-
сійського музичного товариства (КВ 
ІРМТ). Воно було започатковано в гу-
бернському центрі 1898 р. за ініціати-
вою групи місцевих музикантів. Голо-
вою відділення було обрано державно-
го і культурно-громадського діяча, ка-
теринославського губернатора, князя 
П. Святополка-Мирського. Очолювана 
ним дирекція КВ ІРМТ запрошувала 
на роботу до щойно відкритого музич-
ного училища випускників вітчизня-
них консерваторій, більшість серед 
який складали саме піаністи. Крім цьо-
го, певним поштовхом для інтенсивно-

ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО ПІАНІСТІВ-ПЕДАГОГІВ 
КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ (ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ) ДРУГОЇ 
ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Мітлицька В.А.
кандидат мистецтвознавства,  
доцент кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради  
Мелітопольського державного педагогічного університету  
імені Богдана Хмельницького
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го розвитку фортепіанно-виконаського 
мистецтва регіону стало працевлашту-
вання перших вихованців Катеринос-
лавського музичного училища в місце-
вих навчальних закладах.

У перші роки ХХ ст. на сторінках 
місцевих газет зустрічаються нові іме-
на піаністів. Це Берестнева-Падлевська, 
С. Брилліант-Лівен, Е. Ейзенберг, В. За-
страбська, І.  Зібада, Л.  Каневський, 
А. Мандельштам, А. Шепелевський.

На початку другого 10-ліття ХХ ст. 
до згаданих виконаців приєднуються 
С. Гуревич, Н. Долгов, М. Зубов, Г. Ли-
мановський, З. Максименко, М. Пасен-
ко, С.  Роговська, З.  Розловська, 
А. Смолкер, К. Хонович, В. Цвєтіков.

До наших часів збереглось чимало 
свідчень концертно-виконавської ді-
яльності катеринославських піаністів-
педагогів. Проте не у всіх джерелах 
принагідно знайшли своє відображен-
ня концертні програми чи навіть роз-
горнуті ананоси організовуваних ними 
фортепіанних концертів. Проте в до-
ступних для нас історичних матеріалах 
спробуємо прослідкувати окремі тен-
денції розвитку фортепіанного вико-
навства регіону.

У сольній концертній практиці міс-
цеві піаністи-педагоги віддавали пере-
вагу класичним творам віденських 
композиторів, західно-європейських 
та російських композиторів романтич-
ного напряму. Серед останніх перева-
жали твори Ф. Мендельсона, С. Рахма-
нінова, А. Рубінштейна, П.  Чайков-
ського, Ф. Шопена, Ф. Ліста при майже 
повній відсутності творів Р. Шумана. 
Крім оригінальних авторських творів, 

важливе місце у програмах концерт-
них виступів піаністів-солістів посіда-
ли транскрипції симфонічної та опер-
ної музики (М.  Глінка, П.  Чайков-
ський). І, нарешті, остання риса твор-
чих пріоритетів піаністів-педагогів 
Катеринославщини  – це майже повна 
відсутність у концертних програмах 
творів докласичного клавірного мис-
тецтва (Й.С. Бах, Ф. Куперен, Ж. Рамо) 
й творів українськиї авторів.

Як для концертного життя Росії 
ХІХ ст. мода на «вундеркіндів» встано-
вилась і в Катеринославському регіоні. 
Тут у 90-ті рр. ХІХ ст. з величезним 
успіхом виступали 7-річний В.  Ру-
жицький і 13-річний А.  Шепелев-
ський  – юні піаністи, учні польського 
композитора, музиканта-просвітника і 
педагога О. Ружицького. Останній за-
снував приватну музичну школу і пев-
ний проміжок часу працював у Кате-
ринославі.

Цікавою особливістю концертного 
житя регіону другої половини ХІХ ст. 
були спільні прилюдні виступи вчите-
ля та його вихованців. В одному з ви-
пусків «Катеринославских губернских 
відомостей» за 1862  р. розміщено те-
плий відгук про виступ у Катериносла-
ві О. Ружицького та його учня А. Ше-
пелевського. Саме в цей період (60-ті 
рр. ХІХ ст.) батько й син Ружицькі га-
стролювали по містах Західної Євро-
пи. Неабиякий успіх, викликаний 
цими концертами в іноземної публіки, 
а також музичні здібності юного Воло-
ді Ружицького, знайшли своє віддзер-
калення не тільки в місцевій, а й у ро-
сійській столичній критиці.
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Порівняно з сольним концертним 
виконавством найпопулярнішим і до-
сить поширеним як у колах прихиль-
ників музичного мистецтва, так і серед 
самих виконавців, було камерно-
інструментальне ансамблеве музику-
вання. З початку 1900-х рр. камерні 
концерти проводяться часто; поряд з 
аматорами в них виступають профе-
сійні музиканти. Якщо впродовж дру-
гої половини ХІХ  ст. камерно-
ансамблеві інструментальні твори ви-
конувались переважно у мішаних, 
збірних концертах, то з кінця 90-х рр. 
ХІХ ст. звичним явищем музичного 
життя краю стають камерні вечори 
монографічного спрямування.

Характерна особливість музичного 
життя регіону  – існування найрізно-
манітніших складів камерно-
інструментальних ансамблів – від дуе-
тів скрипка-фортепіано та два форте-
піано, фортепіанних тріо, фортепіан-
них квартетів до фортепіанного 
квінтету.

У проведенні камерно-інструмен-
тальних концертів серед широкого 
слухацького загалу, найбільшою ак-
тивністю відзначались піаністи  – ви-
кладачі Катеринославського музично-
го училища: В.  Застрабська, А.  Ман-
дельштам, В.  Цвєтіков, А.  Шепелев-
ський; засновники й викладачі 
музичних шкіл: С.  Брилліант-Лівен, 
І.  Кумма, Н.  Крітська, З.  Максименко. 
Місцева і столична преса відзначали їх 
високий рівень професійної та вико-
навської майстерності. Основу вико-
нуваного у концертних заходах худож-
нього репертуару становили твори 

західно-європейських та російських 
композиторів.

Окрім Катеринослава, педагоги-
піаністи проводили активну концерт-
но-виконавську роботу на периферії, у 
віддалених містечках і населених пунк-
тах. Беззаперечно, суттєве просвіт-
ницьке навантаження мали цикли так 
званих «народних концертів», які регу-
лярно проводились 1905-1920  рр. по 
всій губернії і присвячувались твор-
чості російських компо зиторів-роман-
тиків.

Керівництво КВ ІРМТ залучало до 
концертного життя краю виконавців з 
інших регіонів. Це суттєво стимулюва-
ло, професійно збагачувало, гартувало 
місцеві виконавські сили і в результаті 
урізноманітило сферу їх творчих про-
явів. Значний резонанс серед прихиль-
ників класичного мистецтва отримали 
виступи у Катеринославі піаністки, ви-
пускниці Лейпцизької консерваторії 
В. Застрабської разом з віолончелістом 
В. Алоїзом (1901 р.), а також зі скрипа-
лем М. Полякіним (1915 р.).

Видатний скрипаль Л.  Ауер багато 
виступав на різних сценах регіону. Для 
здійснення спільних виступів 1913-
1915 рр. по Катеринославщині й інших 
регіонах Російської держави всесвіт-
ньо знаний виконавець мав підстави 
обрати саме місцевих піаністів: Л. Ка-
невського та С. Брилліант-Лівен – від-
повідно, викладачів Маріупольської та 
Катеринославської музичних шкіл.

Згадана засновниця музичної шко-
ли Катеринослава, а в минулому ви-
кладач музичного училища, С.  Брил-
ліант-Лівен виступала також у складі з 
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іншими гастроюючими у регіоні ін-
струменталістами. Прихильність міс-
цевих слухачів викликав виступ у Ка-
теринославі 1909  р. цієї піаністки та 
скрипаля Й. Ахрона. Творчий дует за-
пропонував власну інтерпретацію кра-
щих камерно-інструментальних зраз-
ків західно-європейської та російської 
музики.

Отже, фортепіанне виконавське 
мистецтво краю мало чітко виражений 
просвітницький характер. Для музич-
ного просвітництва, що здійснювалось 
переважно силами місцевих піаністів-
педагогів, характерним є тяжіння до 
виконання камерно-інструментальних 
творів при значно меншому вияві влас-
ного творчого потенціалу в якості со-
лістів. Проте завдяки натхненній пу-
блічній праці місцевих піаністів стало 
можливим знайомство широкої слу-
хацької аудиторії з фортепіанними та 
камерно-інструментальними ансамб-
левими творами західно-європейських 

і російських композиторів ХІХ  – по-
чатку ХХ  ст. Виступи корифеїв світо-
вого скрипкового й віолончельного 
мистецтва В. Алоїза, Л. Ауера, Й. Ахро-
на, М. Полякіна з місцевими піаніста-
ми в Катеринославському регіоні й за 
його межами слугували збагаченню 
музичних уявлень широкого слухаць-
кого загалу про класичне музичне мис-
тецтво, поступовому зростанню ху-
дожньої культури різних верств сус-
пільства.

Література
1. Екатеринославские губернские ведо-

мости. – Екатеринослав, 1862. – №12.
2. Приднепровский край.  – Екатеринос-

лав, 1915. – №№ 5365, 53784, 5419. 5439, 
5433, 5618.

3. Приднепровский край.  – Екатеринос-
лав, 1916. – №№ 5747, 5768, 5876.

4. Русская музыкальная газета.  – С.-Пб., 
1904. – №9.

5. Южная заря.  – Екатеринослав, 1910.  – 
№1253.

6. Южная заря.  – Екатеринослав, 1911.  – 
№1612.



32 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Постановка проблеми. Сучасна гу-
манітаристика гостро підіймає про-
блему творчої особистості, її адаптації 
та реалізації у вимірах мистецьких по-
шуків, апробацій та звершень. Пізнан-
ня сутності митця, художника, май-
стра гостро підіймається у культуро-
логії, філософії, мистецтвознавстві, що 
дає можливість всесторонньо охопити 
проблему з глибоким аналізом сутнос-
ті її структури. Аналіз останніх дослі-
джень, пов’язаних з вивченням твор-
чої біографії, стимулює до перманент-
ного переосмислення наукового ін-
струментарію, розкриваючи нові 
можливість вивчення даної проблема-
тики. Концепції А.Андреєва, Л.Левчук, 
В.Менжуліна і багатьох інших науков-
ців сформували чіткі орієнтири сучас-
ної гуманітаристика, розкриваючи 
нові імена в історії української культу-
ри. Мета дослідження полягає у роз-
критті джерельної бази у вивченні біо-
графії Д.Гнатюка. Методологія дослі-

дження полягає в застосуванні істо-
ричного, мистецтвознавчого та 
культурологічного методів, що дає 
можливість аналізу творчої біографії в 
контексті міждисциплінарного зв’язку. 
Наукова новизна полягає у розкритті 
маловідомих і недосліджених аспектів 
творчої біографії Д.Гнатюка на основі 
джерельної бази.

Виклад основного матеріалу. Дис-
кусії, викликані проблематикою біо-
графістики та її джерельної бази, да-
ють підстави вважати, що філософ-
ський, соціологічний, психологічний, 
мистецтвознавчий та культурологіч-
ний простір перебуває нині у стадії 
перманентного переосмислення явищ, 
їх сутності, а це, у свою чергу, зумов-
лює формування нових, інколи неба-
жаних висновків, які є важливим 
структуротворчим елементом історії, 
науки, мистецтва. За висновками істо-
ріографії, традиція текстуально-
графічної фіксації життєвого шляху 
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людини є проекцією одного з найдав-
ніших самобутніх феноменів людства – 
писемної культури, тому для її дослі-
дження необхідно витримуватися ко-
ординатів осмисленого і науково-
обгрунтованого підходу. За висновками 
дослідниці Т.Ємельянової, для євро-
пейської традиції дослідження біогра-
фічних текстів характерним є синтез 
раціоналізму та індивідуалізму, уника-
ючи яких, можна втратити логіку і 
смислове обґрунтування. Ключовим 
моментом у дослідженні біографії осо-
бистості є проблема хронометричної 
фіксації її життєвого циклу з відповід-
ним смисловим навантаженням, де-
термінованим соціокультурною дина-
мікою об’єктивної дійсності. У поді-
бних інформативних векторах суспіль-
ної організації відчувається помітне, 
як зазначає М.Копиця, «розчинення» 
не тільки культурно-мистецької скла-
дової, а й біографій митців, їх одно-
думців та подвижників [4]. У таких 
реаліях, як результату особистісної 
рефлексії людини об’єктивної дійснос-
ті, кристалізується важлива складова 
біографічного дослідження – фактоло-
гічні матеріали особового походження. 
До визначених фактологічних матеріа-
лів належать: епістолярія, мемуари, 
офіційна документацію і ін.

Осягаючи проблему дослідження 
біографії особистості, М.Копиця вво-
дить до наукового вжитку таке понят-
тя, як «антропологічний фактор», сут-
ність якого визначена координатами 
антропології, завдання якої полягає у 
розкритті «людського змісту історич-
ного процесу» [4]. Культуролог О.Гос-

подаренко зазначає, що вивчення ми-
нулого не можливе без занурення у 
внутрішній світ людини, і пропонує 
розглядати біографію особистості в 
контексті «нової історичної науки», 
динамічно закріпиленої у просторі 
французької наукової школи та «істо-
рії ментальності», що знаходить своє 
ствердження у: «розмитості її предме-
та, у її спробах вловити «осад» істо-
ричного аналізу, відшукати те, що від 
нього вислизає» [2, С.128]. Історія мен-
тальності перебуває на зрізі перетину 
індивідуального і колективного, довго-
тривалого і сьогочасного, несвідомого 
й свідомого, структурованого та плин-
ного, маргінального та універсального, 
що дає можливість окреслити картину 
світу через призму суб’єктивної рекон-
струкції реальності епохи, культурно-
го простору. У контексті цього форму-
ється семантична аналогія визначення 
така, як «історія на перехресті», «дво-
значна історія» і т.д.. У вимірі сучасних 
наукових пошуків та апробацій типо-
логія біографічних описів представле-
на динамічним розмаїттям, серед яко-
го, як зазначає Т.Попова, домінує: 
«традиційна біографія історичної осо-
би»; «особиста історія» – дослідження 
життя індивіда через призму його при-
ватних стосунків; «внутрішню біогра-
фію» (розвиток внутрішнього світу 
людини), «інтелектуальну біографію 
істориків» [6]. Означення типології бі-
ографічних описів структурується на 
основі обраних дослідником джерел, 
сутнісні вектори яких будуються на їх 
фактах. М.Копиця, вказуючи на необ-
хідність введення до наукового обігу 
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якнайбільше фактологічного матеріа-
лу зазначає, що факт є фундаментом 
історії, її основою, а вивчення його у 
контексті зв’язку з додатковим тексту-
альним матеріалом (документація, ар-
хівні і особисті матеріали) дають мож-
ливість широкого і об’єктивного ана-
лізу не тільки окремої особистості, а й 
соціокультурного простору.

Звернемося до проблеми нашого 
дослідження і в контексті аналізу дже-
рельної бази (матеріали про епоху та 
соціальний контекст особистості, ар-
хівні документи, епістолярна спадщи-
на: листи, мемуари, щоденники, дже-
рела особистого походження, рукопи-
си та опубліковані твори, літературні, 
наукові праці, фондові записи, 
інтерв’ю, аудіо та відеоматеріал, інші 
суб’єктивні та об’єктивні чинники 
творчості, достовірні й вірогідні факти 
життя особистості, матеріали особис-
того архіву митця, матеріали періодич-
них видань як вітчизняного так і між-
національного простору, матеріали 
музейних установ митця і т.д.) і спро-
буємо реконструювати творчу біогра-
фію видатного митця ХХ  – початку 
ХХІ століття Д.М.Гнатюка.

Постать Д.Гнатюка є важливою не 
тільки з позиції виконавського мисте-
цтва, а й у вимірі суспільних коорди-
нат, наукового та культурологічного 
дискурсу. Апелюючи до проблеми ре-
конструкції біографії митця, ми маємо 
можливість розгерметизувати не тіль-
ки факти його суб’єктивно-
особистісного простору, прихованих 
результатів рефлексії оточення, мало-
відомих і висвітлених явищ мистець-

кої площини, системи міжнаціональ-
ної творчої комунікації, а й відкрити 
простір імен, що залишилися поза ува-
гою дослідників не тільки вітчизняно-
го, а й світового масштабу, які доклали 
чимало зусиль для реконструкції твор-
чого шляху митця в контексті потуж-
ної динаміки соціокультурного серед-
овища України ХХ – початку ХХІ сто-
ліття.

Засадничі інтенції дослідження 
творчого шляху Д.Гнатюка були сфор-
мовані Ю.О.Станішевським, зусилля-
ми якого побачили світ такі моногра-
фії, як: «Дмитро Гнатюк» (видавництво 
« Музична Україна 1991 рік), «Режису-
ра в українському радянському опер-
ному театрі» (видавництво «Наукова 
думка»1973 року), енциклопедичні до-
відники: «Національний академічний 
театр опери та балету України імені 
Тараса Шевченка: історія і сучасність» 
(видавництво «Музична Україна 
2002 року), «Національна опера Украї-
ни 2001-2011» (видавництво «Музична 
Україна 2012 року), матеріали у періо-
дичних виданнях газет «Вісті», «Музи-
ка», «Прапор комунізму», «Урядовий 
кур’єр», «Культура і життя», «Радян-
ська Україна», «Українська культура» і 
інші. Ю.Станішевський відомий не 
тільки як критик, журналіст, оповідач, 
він знаний у просторі вітчизняного 
мистецтвознавства ще й як науковець, 
який захистив докторську дисертацію 
на тему «Режисура і балетмейстерське 
мистецтво в українському радянсько-
му музичному театрі (1917-1941  р.)», 
чим заповнив значні прогалини ста-
новлення, розвитку та популяризації 
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вітчизняного оперного та балетного 
виконавства [1].

Важливою складовою біографічно-
го дослідження творчого шляху Д.Гна-
тюка є вивчення його діяльності в 
контексті мистецтвознавчого аналізу 
та культурологічних висновків. Залу-
чення до біографії резюме науковців 
змушує уникати чітко-виражених ре-
дукційних висновків щодо його твор-
чих поступів та відтворити систему 
стійких ознак, сформованих на верши-
ні мистецьких перетинів вокальної 
творчості, режисерської практики, пе-
дагогічної та громадської діяльності.

Важливим і незамінним внеском у 
дослідження творчого шляху Д.Гнатю-
ка є статті, анотації та рецензії О.Зінь-
кевич, Т.Гнатів, М.Гордійчук, М.
Ч е р к а ш и н о ї - Г у б а р е н к о , 
О.Соломонової, О.Сокало, В.І.Рожка 
та О.В.Рожка, М.Жулинського, М.За-
гайкевич, К.Майбурової, О.Малозьо-
мової, М.Стефановича, Б.Гнидя і т.д. 
Перелік наукових обґрунтувань є до-
статнім для того, щоб окреслити магі-
стральний вектор його творчого шля-
ху, виокремити звичні, традиційно-
зумовлені інтенції артиста у просторі 
вокальної творчості та відчути і зафік-
сувати трансформацію усталених ка-
нонів режисерської практики.

Вагомий внесок у реконструювання 
творчої біографії Д.Гнатюка зроблено 
В.Д.Туркевичем, діяльність якого пред-
ставлена відтворенням складного лан-
цюга життєвих реалій актора, вмонто-
ваних у творчі колізії театру опери та 
балету імені Т.Г.Шевченка. Результати 
досліджень В.Туркевича охоплюють 

значну частину творчого життя митця, 
дають читачеві можливість відчути, 
крізь оптику самовпевненої риторики 
адміністрації театру, присмак епохи, 
часу, в просторі якого формувалися 
засади естетичної кристалізації Д.Гна-
тюка, усвідомити чітко запрограмовані 
вектори культурної кон’юктури та 
осягнути модель творчої особистості 
Д.Гнатюка з його рефлексією дійсності 
та інтерпретацією творчих віянь ХХ – 
ХХІ століття.

Важливою частиною реконструкції 
біографії Д.Гнатюка став роман-хроніка 
В.Фольварочного «На висотах орлино-
го лету», який програмно і послідовно 
подає біографію Д.Гнатюка на зрізі 
хронометричної пульсації, розкриває 
маловідомі і невисвітлені біографічні 
періоди митця, торкається його твор-
чих пошуків, пропонує читачеві спо-
гади артиста, що фіксують важливі 
події щодення актора з проекцією кон-
текстуальних стихій часу.

Відчути і зрозуміти творчу біогра-
фію Д.М.Гнатюка дає можливість бага-
тий матеріал періодичних видань не 
тільки Києва, а й усього вітчизняного, 
пострадянського та європейського 
простору. На жаль, періодика розкри-
ває сторінки біографії митця частково, 
розмиваючи зашерхлі кордони статис-
тики і шаблонної проекції його твор-
чих злетів та досягнень. Видання пре-
си в інформативних потоках ідеологіч-
ної магістралі радянсько-авторитарної 
селекції зумовлювало бачення і відтво-
рення дійсності крізь призму механіч-
ної аплікації чиновників та їх інстру-
ментарію. Матеріали періодичних ви-
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дань, направлених на висвітлення біо-
графії митця та його суспільно-творчого 
шляху можна розділити на категорії:

– періодика пасивного висвітлення 
життєвих і творчих шляхів митця;

–  матеріали критичного аналізу 
творчих звершень артиста;

– матеріали закордонних періодич-
них видань.

До категорії «пасивних» видань ми 
відносимо матеріали, інформаційний 
простір яких чітко окреслений рито-
рикою планового висвітлення подій 
для задоволення потреб читача. Такі 
статті і публікації належать виданням: 
«Зоря», «Прапор комунізму», «Прав-
да» та іншим, які формували матеріал 
за принципом само подібності, де по-
дія представлена ілюстративно, уза-
гальнено, в діалозі з ідеєю партії, чи-
новника, спекулятивного механізму.

Щодо категорії видань, про діяль-
ність митця у сфері вокального виконав-
ства, режисерських пошуків та апроба-
ції, суспільно-громадської активності, 
то вони дають можливість виходу нау-
ковця за межі «ідеї чистого змісту», пар-
тійної структурованості і проведення 
узагальнень творчого сходження митця, 
включаючи останнього у полеміку ін-
формаційного простору з інтенціями 
критиків, незаангажованих висновків, 
негативно налаштованих і завуальова-
них особистісно-запереч ливим ставлен-
ням до особистості. До таких періодич-
них видань належать: «Культура і жит-
тя», «Музика», «Київські відомості», 
«Дзеркало тижня», «Вечірні вісті» і т.д.

Слід визнати, що матеріали періо-
дичних видань розпорошені у числен-

них фондах архівів, бібліотек, читаль-
них залах та інших установах, а це 
значно ускладнює можливість їх аналі-
зу, відтак і об’єктивної оцінки тих чи 
інших явищ. Досліджуючи творчу біо-
графію Д.Гнатюка, зазначимо про осно-
вні джерела, використані під час лока-
лізації постаті з динамічно-
інформативного простору газет, жур-
налів, брошур і ін. Вагомий і 
практично-значимий матеріал періо-
дики, використаний у дослідженні, 
знаходиться у архіві Національного 
академічного театру опери та балету 
України імені Т.Г.Шевченка. Структу-
рований і хронологічно систематизо-
ваний працівниками архіву матеріал, 
зберігається у двох теках, що дає мож-
ливість простежити біографічні мо-
менти митця та його творчі сходження 
у мистецьких стихіях ХХ  – початку 
ХХІ століття.

Щодо аналізу матеріалів періодики, 
то слід відзначити неоціненний вклад 
самого Дмитра Михайловича, а осо-
бливо його дружини Галини Макарів-
ни, у накопиченні, зберіганні та систе-
матизації періодичних видань. У ро-
динному архіві Гнатюків зберігаються: 
«Матеріали про гастрольні поїздки 
Дмитра Гнатюка Канада  – США.  – 
1962 – 1974 рік (142 Арк.)», «Матеріали 
про творчу діяльність Дмитра Гнатю-
ка. – 1946 – 1962 рік (146 Арк.)», «Мате-
ріали про творчу діяльність Дмитра 
Гнатюка. – 1954 – 1964 рік (133 Арк.)», 
«Матеріали про творчу діяльність 
Дмитра Гнатюка.  – 1963  – 1969  рік 
(285 Арк.)», «Матеріали про творчу ді-
яльність Дмитра Гнатюка.  – 1970  – 
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1975  рік (286  Арк.)», «Матеріали про 
творчу діяльність Дмитра Гнатюка.  – 
1975 – 1979 рік (124 Арк.)», «Матеріали 
про творчу діяльність Дмитра Гнатю-
ка. – 1978 – 1985 рік (113 Арк.)». Такий 
архів дає можливість прослідкувати 
поступи Д.Гнатюка на теренах вокаль-
ного сходження, режисерського закрі-
плення, суспільно-політичного та гро-
мадського визнання.

Що стосується матеріалів закордон-
них періодичних видань, то вони пред-
ставлені як архівами Національного 
академічного театру опери та балету 
України імені Т.Г.Шевченка, так і зібра-
ними матеріалами, що зберігаються в 
архівах родини Гнатюків. Нам вдалося 
ознайомитися і проаналізувати періо-
дику закордонних видань в обсязі 
близько 50-ти примірників, що дає 
можливість дослідити життя і твор-
чість Д.Гнатюка за межами держави.

Хронометричний відлік перебуван-
ня Дмитра Михайловича за кордоном, 
зафіксований рецензіями у видан-
нях1962  року, зокрема: «Toronto Daily 
star», «Wiktoria Daily Tiems», «The 
province, Vancouvers», «The Zeiger  – 
Post, Regina», «The Vancouver Sun», 
«Winnipeg Free Press», «The Winnipeg 
Tribune», «Baritones Performanse 
Exceeds All Expectations», «The 
Ukrainian Canadian», «The Telegramm, 
Toronto, Tues», «Montreal star». Така те-
риторіально розлога картина гастролів 
артиста на кордоном вказує на його 
виконавську успішність і визнання у 
великих містах Канади. Про концертні 
поїздки артиста 1968 року свідчать за-
писи у: «The Vancouver Sun», «Progress», 

«The Ukrainian Canadian»; 1971  року: 
«The Edmonton Journal; Montreal Star», 
«Winnipeg Tribune», «Winnipeg Free 
Press», «The Globe And Mall», «Chicago 
Tribune», «The Philadelphia Inquirer», 
«The Philadelphia Inquirer», «Hontreats 
star», «Svoboda, The Ukrainian Weekly», 
«Festival 80  Edition», «The New York 
Times, Wednesday», «Buffalo Evening 
News»; 1974 року: «Toronto star», «Wpg. 
Free Press», «Victoria Times», «Edmonton 
Journal, Entertainment».

Аналізуючи рецензії у закордонних 
виданнях, ми маємо можливість 
відслідкувати перебування артиста у 
різних частинах світу, відчути динаміку 
його успіху і внести важливий матеріал 
до біографічного опису життєвого і 
творчого шляху.

Важливою частиною біографічної 
реконструкції стали автобіографії мит-
ця, написані у різні періоди життя, під 
впливом різних соціальних, політич-
них та культурно-мистецьких важелів. 
Автобіографія Д.Гнатюка, представле-
на у різних контекстуальних площи-
нах, дає можливість відслідкувати 
суб’єктивні погляди особистості на тлі 
його соціальної та куль турно-
мистецької діяльності, відчути при-
смак епохи та часу, які вкарбовували у 
його життєву карту аксіоми різних 
ідеологічних поглядів, політичних та 
адміністративних реалій.

Окремою сторінкою написання 
творчої біографії Д.М.Гнатюка стала 
його мемуаристика, на сторінках якої 
зображено постаті відомих громад-
ських діячів, митців, політичних фігур 
та звичайних пересічних громадян. 
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Дослідження, вивчення та аналіз ме-
муарної спадщини митця стало мож-
ливим під час опрацювання особисто-
го архіву родини Гнатюків. В цьому 
завдячуємо синові Дмитра Михайло-
вича – А.Д.Гнатюку.

Мемуарну спадщину митця ми сис-
тематизуємо за такими ознаками: ме-
муари про особисте життя; спогади 
про вчителів; матеріали про видатних 
митців вокального та театрального 
простору; мемуарні записи про полі-
тичних та суспільних діячів; спогади 
про пересічних громадян, діяльність 
яких пов’язана з біографічними коор-
динатами митця та його мистецьким 
середовищем.

Важливими у дослідженні біографії 
Д.Гнатюка стали архівні матеріали, 
представлені  фондами НМАУ імені 
П.І.Чайковського, фондами архіву На-
ціонального академічного театру опе-
ри та балету України імені Т.Г.Шевченка, 
фондами Національної опери України.

Важливим аспектом дослідження 
біографії Д.М.Гнатюка є листи, які ми 
розділяємо на дві категорії:

– листи, написані самим митцем;
– листи, адресовані митцеві.
Кількість листів, опрацьованих у 

дослідженні, близько 50-ти.
Незамінною для дослідження є 

опрацьована документація, що збері-
гається у особистому архіві родини 
Гнатюків. Звертаючись як до оригіна-
лів, так і до копій документації, ми 
маємо можливість об’єктивного аналі-
зу подій із біографії митця, які розві-
юють численні полемічні явища жит-
тєвого шляху видатної особистості 

століття. Суттєвим доповненням до-
слідження творчої біографії 
Д.М.Гнатюка є щоденники.

Висновок. Листи, мемуари, щоден-
ники, рукописи та опубліковані твори, 
літературні, наукові праці, фондові за-
писи, інтерв’ю, аудіо та відео доро-
бок  – всі ці матеріали спонукають до 
перманентного переосмислення сут-
ності митця, дають можливість 
об’єктивного аналізу його життєвого і 
творчого шляху, узагальнюють і визна-
чають напрямок майбутніх досліджень. 
Зрештою, розпорошений у фондах бі-
бліотек, театрів, музеїв, родинних архі-
вах, пласт біографічного матеріалу від-
криває світ незримого і динамічного 
творчого шляху видатної постаті ХХ – 
початку ХХІ століття Д.М.Гнатюка. 
Розглядаючи потерті часом пожовклі 
аркуші його записів, ми ніби занурює-
мося у середовище, яке вдихнуло у 
митця солоспів українського мелосу, 
могутню світоглядну традицію, віру у 
чисте і самобутнє, побудоване на осно-
ві таланту, жаги до мистецтва і постій-
ного пошуку досконалості, визнання, 
звершення і підкорення мистецьких 
п’єдесталів.
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На сьогодні вульгарні акне є однією 
з найбільш актуальних проблем дерма-
тології, що зустрічається у 80-90% ді-
вчат та жінок і являє собою захворю-
вання сальних залоз і волосяних фолі-
кулів, яке спричинене рядом органних 
та системних порушень в організмі 
жінки[1,4]. У значної частини жінок (до 
11%) акне зберігаються у віці понад 
25 років [2,4]. Акне – не лише захворю-
вання шкіри, а багатогранний комплекс 
взаємозалежних гістохімічних і орган-
них дисфункцій, в першу чергу зумов-
лених гормональними змінами[1-3,5].

Здійснюючи лікування акне у жінок 
потрібно приділяти увагу не лише 
естетичному аспекту лікування, але й 
сприяючим факторам та причинам ви-
никнення даного захворювання.

Корекція маси тіла жінки для успіш-
ного лікуванні акне відіграє дуже важ-
ливу роль, адже надмірна маса (збіль-
шений процент жиру в організмі) 

сприяє підвищенню синтезу чоловічих 
гормонів, які в свою чергу є сприяю-
чим чинником розвитку акне (андро-
гензумовлена гіперпродукція шкірного 
сала, пов’язана зі збільшенням рівнів 
андрогенних гормонів, підвищенням 
чутливості андрогенних рецепторів на 
поверхні сальної залози). За наявності 
ожиріння в жирових клітинах збіль-
шується синтез андрогенів, що стиму-
лює утворення акне. Масу тіла жінки 
корегують препаратом «Метформін» 
по 1000-1500  мг на добу впродовж 
3-6  місяців, що забезпечує нормаліза-
цію гормонального фону (зниження 
вмісту андрогенів). Призначення пре-
парату «Метформін» знижує гіперан-
дрогенію, нормалізує вуглеводневий і 
жировий обмін, покращує споживан-
ня кисню тканинами, що в совою чергу 
сприяє оптимізації маси тіла жінки.

Звичайно, для успішного лікування 
акне у жінок з склерополікістозом яєч-
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ників, окрім корекції маси тіла призна-
чають препарати для лікування саме 
склерополікістозу яєчників, коригують 
зміни в організмі жінки спричинені 
цим захворюванням. Призначають 
препарат «Інозітол» (водорозчинний 
вітамін В8), необхідність застосування 
якого є його підвищене виведення з 
сечею під час запальних процесів. «Іно-
зітол» нормалізує жировий обмін, зни-
жує рівень холестерину в крові. Засто-
сування, для лікування акне, препара-
ту «Зінеріт» дозволяє знищити пато-
генні та умовно патогенні 
мікроорганізми, які присутні в саль-
них залозах. Препарат стабілізує клі-
тинні мембрани, здійснює в’яжучу та 
протизапальну дію, зменшує виро-
блення секрету сальних залоз.

Призначають вітамін С, який має 
виражені антиоксидантні, протиза-
пальні та протиалергічні властивості і 
регулює обмін речовин в шкірних по-
кривах. Вітамін Е покращує споживан-
ня кисню тканинами, має ангіопротек-
торну дію. Лікування пропонованою 
комбінацією препаратів здійснюють 
наступним чином: препарат «Зінеріт» 
наносять на уражену ділягку шкіри 
2  раза на добу в разовій дозі 0,5  мл 
впродовж десяти тижнів, «Інозітол»  – 
від 0,2 до 4 грам один раз на добу, пе-
ред прийомом їжі (добова доза підби-
рається індивідуально від 14  до 
18 грам) тривалість прийому препара-
ту визначається індивідуально, вітамін 
С, який призначають у таблетках по 

500 мг, 1 таблетку 1 раз на добу впро-
довж 20-30 діб, вітамін Е в капсулах по 
200  мг, який приймають по 1  капсулі 
2 рази на добу впродовж 20-40 діб.

Лікування акне на фоні склерополі-
кістозу яєчників, окрім адекватної ко-
рекції маси тіла, вимагає застосування 
комбінації препаратів, що відповіда-
ють безпосередньо за усунення акне, 
як естетичної проблеми, та препаратів 
які служать для лікування саме скле-
рополікістозу яєчників і коригують 
зміни в організмі жінки спричинені 
цим захворюванням.
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Justification of the relevance of the 
topic. Ecological, including radiation, ca-
tastrophes lead, in addition to physical 
and biological changes in the environ-
ment, to significant psychological conse-
quences. The Chernobyl accident has be-
come a real tragedy and has led to under-
mining of social systems and traditional 
lifestyles. The results of the Chernobyl ac-
cident response survey participants show 
that most of them are in a state of high 
stress. They show increased irritability, 
inflexibility, vulnerability, uncertainty, 
distrust, passivity, many  – sleep distur-
bance, obsessive fears, confusion, anxiety, 
sense of approaching disaster. A typical 
form of compensation for such conse-
quences in these people is the outbreak of 
internal emotions. Such consequences 
have a pronounced psychological charac-
ter and are not related to exposure, but 
affect the cognitive sphere of personality 
[8].

The cognitive sphere is part of the hu-
man psyche, which is connected with its 

cognitive processes and consciousness, 
which includes the knowledge of man 
about the world and about oneself. Cog-
nitive processes include feelings, percep-
tions, memory, attention, thinking and 
presentation. Cognitive functions may be 
aggravated both with age and as a result of 
traumatic disorders of the nervous sys-
tem, radiation, psychoneurological or 
neurodegenerative diseases [1; 6; 7; 8; 9].

One of the most common neurode-
generative diseases is dyscirculatory en-
cephalopathy, a brain lesion that occurs as 
a result of a chronic, progressive disorder 
of cerebral circulation in different etiolo-
gies. The nucleus of the clinical picture of 
dyscirculatory encephalopathy and its 
distinctive feature is cognitive impair-
ment. The spectrum of these disorders is 
quite wide  – from the minimum ex-
pressed to dementia [4; 10].

It should be noted that psycho-diag-
nostic examination is included in the 
clinical program of diagnosis of dyscircu-
latory encephalopathy, and the presence 
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of cognitive and / or emotional-affective 
disorders is one of the necessary criteria 
for the diagnosis of the disease [2].

That is why this is chosen as the main 
problem of this study, which determines 
its relevance both in general psychologi-
cal and in applied aspects.

The purpose of the study. To identify, 
describe and analyze the state of the cog-
nitive disruption of the Chernobyl acci-
dent patients suffering from dyscircula-
tory encephalopathy.

Working hypotheses of the study. 
Conceptual hypothesis: there are certain 
violations of the cognitive sphere and 
personality specifics at the Chernobyl di-
saster liquidators suffering from dyscircu-
latory encephalopathy. Empirical hypoth-
eses:

1. Liquidators of accidents at ChNPP 
have higher degrees of violations of the 
state of the cognitive sphere, comparing 
to the evacuees and migrants from the 
Chornobyl zone, due to the higher degree 
of radiation.

2. The higher is the degree of viola-
tions of the cognitive sphere, the lower is 
level of satisfaction with one’s own life.

3. The higher is the level of personal 
anxiety, the lower is the level of satisfac-
tion with one’s own life.

Research methods. To test hypotheses 
of the study empirical methods were used: 
a quasi-experiment for two groups: group 
1 (experimental)  – liquidators of the 
Chernobyl accident; group 2 (control)  – 
evacuees and migrants from the Cher-
nobyl zone. The following psychodiag-
nostic tools were used to determine the 
level of violations of the cognitive sphere, 

personality traits and the quality of life of 
the examined contingent: Montreal Cog-
nitive Assessment (MoCA)  – Nasreddin 
Z.S.; Mini-mental state exam (MMSE)  – 
Folstein M.F., Folstein S.E., Makgug P.P.; 
the “Logical laws” test of Lippman; Eisenck 
Personal Inventory (EPI) – Eisenk G.Ya.; 
State-Trait Anxiety Inventory (STAI)  – 
Spielberger C.D.; Index of the vital plea-
sure – Neugarten A.O.; as well as a special 
author’s questionnaire for the selected 
contingent [3; 5].

The processing of the results of the 
study is carried out using mathematical 
and statistical methods (linear correlation 
of Pearson, evaluation of intercluster dif-
ferences by the Mann-Whitney U-criteri-
on). The synthesis of results is carried out 
using interpretive methods (classification 
and generalization of empirical data).

Research results. The first empirical 
hypothesis is refuted. The difference in 
the status of the cognitive sphere in the 
group of liquidators and evacuees and 
migrants from the Chernobyl zone is sta-
tistically unreliable. The U-Mann-Whit-
ney criterion is 0.75. Taking into account 
the obtained results, it can be concluded 
that the level of received radiation does 
not have a significant effect on the degree 
of violations of the cognitive sphere. The 
second and third empirical hypotheses 
are confirmed. The correlation between 
the degree of violations of the cognitive 
sphere, the level of personal anxiety and 
the level of satisfaction with one’s own life 
turned out to be reversible and strong.

Conclusions from the study. The de-
gree of severity of manifestation of the 
cognitive impairment increases signifi-
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cantly in the presence of psychotraumatic 
events or chronic stress characteristic of 
the liquidators of the Chernobyl accident. 
This is clearly noticeable after our study, 
since the main array of selected contin-
gents showed a result that corresponds to 
pre-dementia cognitive impairment or 
dementia of the easy degree. The person-
ality characteristics of the subjects also 
have a certain specificity, as 97% of people 
showed a high level of neuroticism. Pa-
tient-liquidators have shown themselves 
as emotionally labile, with a low level of 
self-esteem and high personal anxiety. 
The results of the survey on the index of 
vital satisfaction showed a low level of 
satisfaction with the quality of life of the 
examined contingent.

Further study of the topic and in-
depth study is promising for the develop-
ment of psychoprophylaxis and psycho-
logical assistance to liquidators, evacuees 
and migrants from the Chernobyl zone. 
Practical significance of work is deter-
mined by the fact that the results of the 
research can be used in the practice of a 
medical psychologist, neurologist, psy-
chiatrist or counselor psychologist, and 
may also be useful in general medical 
practice in order to improve the quality of 
care for patients with disorders of the 
cognitive field within differentiated clini-
cal and psychological programs of reha-
bilitation.
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На фоне социально-экономических 
трансформаций в Украине и пере-
стройки ценностных приоритетов 
общества происходит переоценка 
жизненных смыслообразующих идеа-
лов и изменение системы ценностей 
как в общественном, так и в индиви-
дуальном сознании. Не случайно обя-
зательной приметой гражданского 
общества является функционирова-
ние самоорганизованных объедине-
ний, негосударственных организаций, 
существенно способствующих 
утверждению гендерного равенства 
как источника развития националь-
ного, государственного и гражданско-
го потенциала. Деятельность тради-
ционных негосударственных органи-
заций, среди которых почетное место 
занимает Национальная скаутская 
организация Украины «Пласт», созда-

ние новых объединений, возрастание 
молодежных инициатив являются по-
казателями способности украинского 
гражданского общества к социальной 
самоорганизации.

Актуальность и не разработанность 
проблемы гендерной социализации 
воспитанников Пласта определили 
выбор темы нашего исследования. 
Объект исследования  – гендерная со-
циализация воспитанников НСОУ 
«Пласт». Предмет исследования – осо-
бенности гендерной идентичности 
юношей и девушек, обусловленные их 
членством у НСОУ «Пласт».

Анализ научной разработанности 
данной проблемы в психолого-
педагогической литературе свидетель-
ствует о том, что особенности гендер-
ного развития юношества, социализи-
рующегося в условиях Пласта, еще не 
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были предметом научного исследова-
ния (единичные публикации описыва-
ют результаты исследований, прове-
денных под нашим руководством [2]). 
Поэтому для нас большой научный 
интерес представляют гендерные уста-
новки пластунов, динамика формиро-
вания их представлений о маскулин-
ности, феминности, андрогинности в 
процессе дифференцированной соци-
ализации, об основных функциях се-
мьи, организации семейной жизни, о 
взаимоотношениях между мужчиной 
и женщиной, о выполнении ими ролей 
в семье и обществе.

Проведенный нами анализ деятель-
ности Пласта свидетельствует, что в 
основе его воспитательной работы ле-
жит гендерный подход. В современных 
условиях Пласт готовит украинскую 
молодежь к успешной самореализации 
в разных сферах жизнедеятельности. 
Воспитание у молодого человека высо-
ких гуманистических качеств: челове-
колюбия, уважения к окружающим, 
человеческого достоинства, культуры 
общения, цивилизованного сожитель-
ства  – определено главным направле-
нием воспитательной работы из пла-
стунами. В деятельности Пласта про-
слеживается тенденция к эгалитарно-
сти, согласно которой отбрасывается 
доминирование одного пола над дру-
гим, пропагандируется их равенство. В 
обществе, где постоянно был ощутим 
недостаток ответственности и уваже-
ния к личности, представители обоих 
полов постепенно теряли такие гума-
нистические качества, как искрен-
ность, теплоту, открытость к людям, 

чувствительность к потребностям дру-
гих, культуру общения и умение нахо-
дить компромиссы. На этой почве 
прорастали проявления тоталитарной 
психологии, авторитарного стиля се-
мейного общения. Но эти негативные 
тенденции не коснулись Пласта.

Пласт  – национальная скаутская 
организация Украины, это неполити-
ческая и внеконфессиональная моло-
дёжная организация, цель которой  – 
содействовать всестороннему, патрио-
тическому воспитанию и самовоспи-
танию украинской молодёжи на 
основах христианской морали, опира-
ясь на идейные основы Пласта, воспи-
тывать молодёжь сознательными, от-
ветственными и полноценными граж-
данами местного, национального и 
мирового сообщества, современных 
лидеров. Пласт развивает духовные, 
умственные, социальные и физические 
качества своих членов, способствует 
передачи и пониманию истории, куль-
туры и национальных традиций [1].

Пластовая методика воспитания 
базируется на таких основных прин-
ципах: добровольности членства, вос-
питании и обучении через игру и труд, 
поэтапной программе занятий и ис-
пытаний, системе самоорганизации 
групп, поощрению инициативы и са-
моуправления, познанию природы и 
жизни среди природы, поддержке спе-
циальных интересов и талантов детей 
и молодёжи независимо от половой 
принадлежности.

По оценке Института проблем вос-
питания Академии педагогических 
наук Украины, сегодня Пласт является 
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единственной организацией Украины, 
которая имеет четкую и эффективную 
воспитательную систему. Программа 
занятий в Пласте включает еженедель-
ные занятия групп, прогулки, экскур-
сии, лагеря, творческие, спортивные, 
интеллектуальные и другие соревнова-
ния. В течение года он организовывает 
и успешно проводит более 100 воспи-
тательных лагерей разной специализа-
ции: спортивные, морские, творческие, 
лыжные, альпинистские, археологиче-
ские, конные, экологические, этногра-
фические и др.

Пласт учит молодых людей, неза-
висимо от пола, брать инициативу на 
себя с целью усовершенствования 
общности и развития умения стано-
виться лидерами-проводниками в об-
ществе и государстве, отвечать самим 
за свою судьбу, доверять самому себе. 
Пластуны ставят перед собой требова-
ния, постоянно направляющие их к 
дальнейшему развитию, к дальнейше-
му труду над собой. Каждый измеряет 
свои успехи не только мерилом других, 
но и своим собственным; каждый со-
стязается с собой, чтобы приблизится 
к вершине своих способностей и врож-
денных обдарований (своему потен-
циалу); каждый стремится к самоак-
туализации и жизнетворчеству.

Девушки могут достичь такой же 
автономии поведения и выявления ак-
тивности, как и юноши. И, наоборот, 
от юношей можно ожидать выявления 
такой же экспрессивности, чувстви-
тельности, как и от девушек. Пласт 
разрушает мифы о женской неспособ-
ности как политика, бизнесмена, руко-

водителя всех уровней, а также мифы 
о неспособности мужчины как воспи-
тателя детей. Юноши успешно разви-
вают социально-перцептивные навы-
ки, самораскрываются, учатся помо-
гать и строить эмоционально-
положительные отношения. Пластунов 
учат усваивать все лучшее от обоих по-
лов, развивая в себе андрогинность. 
Независимость, уверенность, чувстви-
тельность, доброта и тактичность  – 
ценные и полезные качества как для 
девушек, так и для юношей. Личност-
ное развитие воспитанников идет пу-
тем сохранения равенства в их правах 
и возможностях.

Нами проведено изучение особен-
ностей гендерной идентичности вос-
питанников Пласта. Исследовательско-
экспериментальная работа осущест-
влялась в станицах Тернопольской 
округи и в Тернопольском городском 
подразделении Национальной скаут-
ской организации Украины «Пласт». 
Общее количество респондентов  – 98 
(55 девушек, 43 юноши) в возрасте 16-
18 лет (вторая возрастная группа Пла-
ста  – «юноши»). В психодиагностиче-
ский инструментарий вошли: методи-
ка диагностики локуса контроля Дж. 
Роттера, типа гендерного поведения С. 
Бем, наблюдение за поведением, нара-
тив, метод экспертных оценок (экспер-
тами выступили воспитатели, старшие 
пластуны, пластуны-сеньоры, менто-
ры Пласта).

Исследование с использованием 
методики диагностики локуса контро-
ля Дж. Роттера показало, что особен-
ностью видения жизненных перспек-
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тив воспитанниками Пласта является 
интернальный тип локуса контроля 
практически во всех сферах жизнедея-
тельности человека. Пластуны и пла-
стунки считают возможным для себя 
контролировать свои формальные и 
неформальные взаимоотношения с 
другими людьми, завоевывать их сим-
патию и уважение, а также чувствуют 
свою ответственность за налаживание 
формальных та неформальных отно-
шений, сохранение своего здоровья. 
Даже в отрицательном опыте самоу-
тверждения в социуме они также от-
мечают свою вину или личную неком-
петентность.

Диагностика типа гендерного пове-
дения за методикой Сандры Бем за-
свидетельствовала, что 44 % пластунок 
смогли идентифицировать в себе по-
лотипизированные женские и 58 % 
пластунов  – мужские качества. 47 % 
воспитанниц и 37 % юношей Пласта 
идентифицировали андрогинные ка-
чества. При этом 5 % пластунок иден-
тифицировали маскулинные качества. 
Для остальных (5 % пластунов и 4 % 
пластунок) пока характерен недиффе-
ренцированный тип гендерного пове-
дения, свидетельствующий о их пре-
бывании на раздорожье полоролевого 
самоопределения.

Особого внимания заслуживают 
высокие показатели андрогинного 
типа гендерного поведения представи-
телей обоих полов. Находясь в Пласте, 
девушки не утратили высокоразвитых 
феминных качеств в поведении, а вме-
сте с их усовершенствованием обога-
тились маскулинными качествами, а 

юноши, соответственно, не утратили 
маскулинных, обогатившись фемин-
ными. Андрогинные личности способ-
ны успешно строить свои взаимоотно-
шения с другими людьми в различных 
сферах жизнедеятельности, целена-
правленно прилагать усилия на само-
совершенствование в соответствии со 
своими ценностными переживаниями 
и взглядами, реализовывать свои ду-
ховные потребности в самореализа-
ции, самовоспитании, саморазвитии.

Социальное окружение, наличие 
социально-адекватных моделей ген-
дерного поведения мужчин и женщин, 
свобода от полоролевых стереотипов в 
практике воспитательной работы с 
воспитанниками Пласта создают бла-
гоприятные условия для успешной 
адаптации молодежи к самостоятель-
ной жизни и создания в будущем эга-
литарной семьи.

Воплощенные в деятельность Пла-
ста идеи являются подтверждением 
возможности их реализации в условиях 
нашего общества, готовности внесения 
кардинальных изменений в воспита-
тельную деятельность детских и моло-
дежных негосударственных организа-
ций при активном участии юношества, 
ориентированного на андрогинность 
как идеал гендерного воспитания и 
условие самореализации личности.

Украинское пластовое воспитание 
в его гуманистически ориентирован-
ном виде делает свой посильный взнос 
в формирование гендерной культуры 
современной молодежи, утверждение 
принципов гендерного равенства в 
общественной жизни Украины.
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Проведенное исследование опреде-
ляет перспективы изучения ведущих 
факторов гендерной социализации 
воспитанников Пласта разных воз-
растных групп (новачков  – 6-12  лет, 
юношей  – 12-18  лет, старших пласту-
нов – 18-35 лет, пластунов-сеньоров – 
от 35  лет), внедрения в воспитатель-
ный процесс принципов психологиче-
ского равенства полов, разработку 
конкретных программ развития инди-
видуальности, гармоничной целостно-
сти личности независимо, предупре-

ждения искажений в гендерной социа-
лизации.
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Питання сімейних ревнощів та при-
чин їх виникнення присвячені праці 
Є  Потапчука, Т. Андреєвої, Л. Шней-
дер, Н. Потапчук, В. Поліщук та інших. 
В своїх роботах Є. Потапчук зауважує, 
що розлучення-одне із найсильніших 
емоційних та психічних потрясінь, що 
не проходить для подружжя безслідно. 
Сьогодні існує чимало подружніх пар, 
які при першому зіткненні з звичайни-
ми життєвими проблемами та трудно-
щами вдаються до розлучення. Однак 
є пари, в яких одна із сторін робить усе 
для того, щоб врятувати шлюб.

Наразі статистика говорить про те, 
що Україна знаходиться на першому 
місці в Європі за кількістю розлучень. 
За даними Держкомстату, на 295 тисяч 
укладених шлюбів в Україні припадає 
130,7 тисяч розлучень. Тобто розлуча-
ється 44,3% подружніх пар.

На сьогодні науковцями В.Кравець, 
Є. Потапчук, Л. Шнейдер та іншими ви-
явлено багато причин які загрожують 
шлюбу і призводять до розлучення. На 
сам перед хотілось би розглянути один 
із багатьох видів це  – ревнощі. Є.  По-
тапчук у своїх працях і дослідженнях 
стверджує що, достатньою підставою і 
одним із найбільш частих мотивів при 
розлученні служить саме подружня не-
вірність і зрада. Для сучасної сім’ї 

любов-найважливіший мотив для всту-
пу в шлюб. Зрада відображає різні про-
тиріччя, конфлікти, дисгармонію між 
подружжям і спостерігається найчасті-
ше в конфліктних проблемних сім’ях. 
Вивчення наукових джерел Т.  Андреє-
вої свідчить про те, що мотив зради 
найчастіше спостерігається при розі-
рванні молодих шлюбів, що свідчить 
скоріше про легковажність та не зрі-
лість молодого подружжя, про нерозу-
міння сімейних цінностей. Велику роль 
тут відіграє етичне виховання та за-
гальна культура людей. Крім того, як 
зазначає Т. Андреєва, подружня ві-
рність багато в чому залежить від до-
шлюбної поведінки чоловіка і жінки, 
які мають дошлюбні статеві зв’язки. Це 
пов’язано з тим, що ранній статевий до-
свід швидше за все не заснований на 
справжньому коханні. Таким чином, ві-
рність, відданість – це моральний борг 
перед іншим партнером. Існує думка 
про те, що випадковий зв’язок або зра-
да, змушує людину зрозуміти, що в ро-
дині була любов. У дослідженнях Т. 
Яблонської зазначено, що 75% чоловіків 
не знаходять у випадковому партнері 
того, що очікували, і тим самим почи-
нають більше цінувати свою дружину. 
А серед невірних дружин число таких, 
хто не відчув нічого, крім розчарування 

ВПЛИВ СІМЕЙНИХ РЕВНОЩІВ НА ПОДРУЖНІ ЗРАДИ
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і докорів сумління, виявилось ще біль-
ше 90%. На думку Т. Яблонської, чолові-
ки усвідомлюють, що зробили помилку, 
зрадивши близьку людину. І все ж в 
більшості випадків, зрада не йде на ко-
ристь любові. Зрада руйнує сім’ю, і не-
важливо хто зрадив чоловік чи дружи-
на. Пробачити чи не пробачити зале-
жить від людини, від бажання бути ра-
зом, від того скільки любові збереглося 
в душі, чи зможе, якщо не забути, то 
глибоко заховати образу нанесену зра-
дою.

Американський психолог Дж. Гот-
тман, який вивчав процес сімейного 
спілкування виявив, що зрада в шлюбі 
є наслідком протиріч, конфліктів і несе 
в собі масу психологічних мотивів. В 
результаті зради найчастіше руйнуєть-
ся подружнє життя. Подружня неві-
рність може зустрічатися в практично 
здорових сім’ях, а може бути відсутня 
в зруйнованих. Потрібно зауважити, 
що в практиці сімейного консульту-
вання невірність зустрічається досить 
часто  – це кожен четвертий випадок. 
Зважаючи на результати аналізу вказа-
них вище наукових джерел, ми дійшли 
висновку, що причини зради зводять-
ся до наступних:

Випадковий зв’язок  – як правило, 
така зрада не характеризується регу-
лярністю, вона спровокована певними 
обставинами.

Пошук нових любовних пережи-
вань – цей тип зради характерний для 
подружжя зі значним стажем спільно-
го життя, коли почуття згасли.

Відплата  – заснована на бажанні 
помститися за невірність чоловіка або 

дружини, щоб відновити почуття влас-
ної гідності.

Нова любов – найчастіше така при-
чина характерна для шлюбів, у яких 
любов чи була відсутня взагалі, чи 
була незначною. Це вимушені шлюби, 
засновані на вигоді, страху самотності 
чи інших стосунках.

Заповнення  – при цьому типі зрад 
людина компенсує недолік любовних 
відносин, які можуть виникати при роз-
луках або хворобах одного з партнера.

Цілком очевидно є те, що зрада це-
дуже сурове випробування для будь-
якої людини, для будь-якого подруж-
нього союзу, але перш ніж робити 
висновки, необхідно уважно і по мож-
ливості об’єктивно поглянути на си-
туацію зради. Якщо це помилка люди-
ни, нехай і жорстока, але її треба вмі-
ти простити, і в будь якому випадку 
шукати причини, а не звинувачувати 
інших.
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The awareness of belonging to male or 
female gender and the identification with 
its typical representatives can largely de-
termine the content of gender behavior, 
lifestyle and the personal traits.

Based on experimental data on the 
basis of expert estimates, the interviews, 
narrative observations in fixed situations 
of communication, the following has been 
concluded. It was found out that the boys 
from boarding schools of all age groups 
are much less aware of the behavior that 
corresponds to the male gender roles than 
girls. In our opinion, there are special 
male psychological obstacles on the way 
to gender identity for the pupils of board-
ing schools. Primarily, it happens due to 
the fact that almost all of whom the boys 
faced routinely in the boarding schools 
were women.

In addition, masculine nature of the 
education is under pedagogical pressure in 
the boarding schools. The administration, 
teachers and educators present strict de-

mands about discipline, complete obedi-
ence, there are even some attempts to im-
pose their will and decision on student. On 
students such circumstances of a purely 
«men affairs» boys are treated in the same 
way as girls, doing washing washed, clean-
ing, having duties in the dining-room, car-
rying out minor repairs of their own clothes 
and ironing them since childhood. It’s cer-
tainly good on the background of acquir-
ing the secondary masculinity. However, 
because of the dominant femininity the 
boys have no possibility to develop purely 
male qualities. The existence of a strict ban 
on smoking, fighting, the use of obscene 
words are the negative manifestations of 
masculinity, though, in some way helping 
to socialize children in society, combined 
with negative attitudes towards socially ac-
ceptable masculinity (in a normal school), 
persistence, autonomy and competition.

We should also mention a small 
amount of social channels for masculinity 
manifestations in socially acceptable ways 
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(gyms, racing, fighting games), which put 
the boys under discrimination conditions 
of gender socialization. The other types of 
masculine activity (technical design, pro-
fessional skills, work and men’s hobby) 
are also limited or absent, and it means 
that they cannot serve as a source of posi-
tive male identity. Instead, both boys and 
girls fall under the feminine line of educa-
tional influence, which activates the ex-
pression of such traditionally female char-
acteristics like obedience, dependence, 
passivity, subordinate position. Such situ-
ation is complicated by the constant de-
mands on students by teachers (mostly 
female): «be a man», «you’re acting not 
like a «man», «you’re a boy», etc. com-
bined with the lack of opportunities to 
have a vivid example of masculine type of 
behavior in any of the areas of life.

According to the data we have gained, 
boys have the lack of communication 
with «real» men. It’s very difficult to 
change internally «feminine» identifica-
tion into the male or socio-cultural stan-
dards of masculinity. As a result, a gender 
identity is formed primarily as a result of 
identification with a certain status posi-
tion or social myth «how to be a real 
man» or a «confusion of roles». A gender 
identity which is made under such condi-
tions is diffuse, vague, personified, and 
vulnerable.

It might seem that girls from boarding 
schools should be in more favorable con-
ditions, since the vast majority of staff – 
women. It was found out, that girls in 
school are not able to observe gender be-
havior of women in all social roles. Usu-
ally, girls can see their teachers at work, 

when they are often inherent to «male» 
behaviors (organization, management, 
leadership). In addition, gender socializa-
tion under deprived conditions encour-
ages girls to acquire traditionally mascu-
line qualities, such as aggressiveness, as-
sertiveness, competitiveness, militancy. 
It’s very difficult for them to follow the 
positive standards of femininity, especial-
ly those which are promoted by the me-
dia  – women’s magazines, newspapers 
and TV commercials, because there are 
no magazines in boarding schools.

According to our observations mod-
ern schoolgirls usually put on sports wear 
(which mostly came as humanitarian aid 
from abroad), there is no jewelry, acces-
sories, they are indifferent to their ap-
pearance. Many of them suffer from 
sharpness, clumsiness of movements, the 
lack of taste in the selection of color and 
styles.

One more irreparable harms which is 
made to girls from the boarding schools 
because of the absence of the hairstyles. 
For the treatment or prevention of lice 
very short hair do for girls is widely prac-
ticed in boarding schools, but it harms a 
psychological condition of a girl forever 
and also mirrors on her physical ego. And 
a mockery appearance as «bald head», 
even in the early school years, destroys all 
stages of the positive perception of their 
gender appearance, and thus sets the 
foundation of a negative image of the re-
productive ego.

The awareness of gender identity to 
boys and girls and the identification with 
its typical representatives help to deter-
mine the content of gender behavior, the 
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way of life, and also the formation of the 
personal features.

To diagnose manifestations of gender 
behavior, we used the method parameters of 
Sandra Bem. We’ve chosen this canvass to 
find out the orientations towards both tradi-
tional sex roles, and the androgynous type, 
combining the feminine and masculine 
characteristics irrespectively to gender.

As it is shown in table 1, about 30% of 
girls from boarding school identified 
themselves with the female qualities and 
28% of the boys from boarding school 
identified themselves with male qualities. 
Only 2% of the deprived girls and 3% of 
the deprived boys identified with an-
drogynous qualities. Moreover, 3% of girls 
identified masculine qualities and 4% of 
boys – feminine qualities. The rest of the 
pupils were characterized by the non-dif-
ferentiated type of sex-role behavior.

The study gave grounds for the follow-
ing conclusions:

1. Therefore, the analysis of the data 
shows that students from the boarding 
schools are experiencing much greater 
difficulties with understanding them-
selves as men and women. Inheriting old 

stereotypes and producing new, own val-
ues is what pupils from the boarding 
school adopt after graduating from 
school.

2. The key factor in gender socializa-
tion of the pupils from boarding schools 
are deprivation of parent-family interac-
tion and the lack of adequate models for 
gender identification, the image of mas-
culinity-femininity of relationships with 
teachers (mostly female contingent that 
demonstrates predominantly male behav-
ior) and the experience with antisocial 
parents.

3. The gaining of gender identity by 
boys and girls under deprived conditions 
is characterized by inadequate adoption 
of gender stereotypes; it leads to undif-
ferentiated gender type of behavior, hyper 
masculine girls, the misinterpretation of 
the gender ego.

4. There is an urgent need to find the 
ways to improve the system of gender 
education in boarding schools by restrict-
ing stereotypes and sexist attitudes, the 
orientations on the model of androgyny 
gender behavior, the development of spe-
cific programs in gender socialization.
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Вищий навчальний заклад – важли-
вий соціальний інститут суспільства, 
завданням якого є формування висо-
копрофесійних спеціалістів з розвину-
тими морально-духовними якостями. 
А тому однією з найбільш актуальних 
проблем сучасної вищої школи є побу-
дова процесу навчання таким чином, 
щоб максимально активізувати моти-
ваційну сферу студентів. Проблема мо-
тивації навчально професійної діяль-
ності особистості, її динаміка  – одне з 
нагальних питань сучасної професійної 
та педагогічної психології. Більшість 
наукових досліджень з проблем моти-
вації навчання проводились у 70–80-х 
роках минулого століття, відтак їх ре-
зультати потребують осучаснення.

Студентський вік – це час важливих 
змін у самосвідомості молодої людини, 
її професійного становлення, рубіж 

зростання «Я-професійного», «Я-со-
ціаль ного», «Я-рефлексивного». В цей 
час найінтенсивніше відбувається ста-
новлення системи ціннісних орієнтирів 
студентської молоді, зокрема важливо-
го значення набуває духовна спрямова-
ність особистісного зростання майбут-
нього фахівця. Вона засвідчує ціннісну 
орієнтацію особистості [1]. Варто за-
значити, що цінності відіграють важли-
ву роль як у житті окремої людини, так 
і в житті суспільства. Сформована іє-
рархія ціннісної орієнтації людини є 
основою як для прийняття рішень, так і 
регуляції її поведінки. На думку В. Ма-
лахова, сенс існування людини суттєво 
пов’язаний із обраними нею цінностя-
ми. Саме ціннісна орієнтація дає відпо-
відь на запитання «заради чого» діє 
людина і «чому» вона присвячує свою 
діяльність.

ПОТРЕБОВО – МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ АКТУАЛІЗАЦІЇ 
ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ
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Національний економічний університет (м. Тернопіль), Україна
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Важливого значення для професій-
ного становлення майбутнього фахівця 
має проблема формування духовних 
цінностей. Показником рівня розвитку 
духовності особистості є здатність орі-
єнтуватися на вищі абсолютні цінності: 
Істини, Добра, Краси. Система універ-
сальних цінностей всеохоплююча, 
оскільки вони «охоплюють життя в усій 
його повноті, насиченості, глибині, від-
кривають щось нескороминуче, одві-
чне» [4, 270]. Е. Помиткін вважає, що 
духовну спрямованість особистості 
можна визначити за її ціннісними орі-
єнтаціями. Щоб наблизитись до абсо-
лютної цінності – вищої Сутності у ви-
хованні особистості, на думку вченого, 
потрібно спиратись на систему транс-
цендентальних цінностей, а саме: Віру, 
Надію, Любов та спрямованість на реа-
лізацію ідеалів Краси, Добра та Істини в 
повсякденному житті.

Ефективність навчальної діяльності 
забезпечується низкою психологічних 
факторів, найважливіший з яких 
пов’язаний з формуванням позитивно-
го відношення студентів до навчальної 
та майбутньої професійної діяльності. 
Таке ставлення студента до процесу на-
вчання у вузі розвивається з розвитком 
мотивів, які забезпечують саморозви-
ток, самореалізацію та самовиховання 
особистості студента, їх прагнення до 
надбання професійно-важливих ком-
петенції, навичок, вмінь та якостей. 
Сформованість мотиваційної сфери, а 
відповідно і функціонування мотива-
ційного механізму є необхідною пере-
думовою успішності навчання та реалі-
зації внутрішніх можливостей особис-

тості. Сти му лю ючо-мотиваційний ком-
понент полягає в усвідомленні 
студентами їх власного стимулу до ді-
яльності.

Мотивація навчально-професійної 
діяльності студентів – це система пси-
хологічних факторів, яка являє собою 
єдність спонук студента до навчально-
професійної діяльності задля вирішен-
ня конкретних проблем та навчальних 
завдань майбутньої професійної ді-
яльності за умов продовження розумо-
вої діяльності у нестимулюючих об-
ставинах. А тому вона складається з 
низки постійно змінних і взаємоза-
лежних спонук. Відтак, становлення 
мотивації є не простим зростанням 
позитивного або послабленням нега-
тивного ставлення до навчання, а 
ускладненням всієї структури мотива-
ційної сфери особистості студента. Як 
показують численні соціально-
психологічні дослідження, мотивація 
навчальної діяльності неоднорідна, за-
лежна від індивідуальних особливос-
тей студентів, характеру найближчої 
референтної групи, рівня розвитку 
студентського колективу тощо. З іншо-
го боку, мотивація поведінки людини, 
виступаючи як психічне явище, за-
вжди є віддзеркаленням поглядів, цін-
нісних орієнтацій, установок того со-
ціального пласту, представником яко-
го вона є. Важливо зазначити, що 
навчально-професійна діяльність є по-
лімотивованою, оскільки активність 
студента має різні джерела [2]. Одним 
із важливих механізмів культурного 
розвитку особи є соціально – психоло-
гічне занурення. Чим глибше студент 
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вникає у значення, теоретичні сутнос-
ті дисципліни, тим досконалішою за 
обсягом і структурою стає його розу-
міннєва активність [5].

В. О. Мельман виділяє три види 
джерел активності: внутрішні, зовніш-
ні, особистісні. До внутрішніх джерел 
навчально-професійної мотивації від-
носяться пізнавальні, соціальні і духо-
вні потреби. Зовнішні джерела 
навчально-професійної мотивації ви-
значаються умовами життєдіяльності 
студента, до яких відносяться вимоги, 
очікування і можливості. Вимоги 
пов’язані з необхідністю дотримання 
соціальних норм поведінки, спілкуван-
ня і діяльності. Очікування характери-
зують відношення суспільства до на-
вчання як до норми поведінки, яка 
приймається людиною і дозволяє дола-
ти труднощі, пов’язані із здійсненням 
навчально-професійної діяльності. 
Можливості – це об’єктивні умови, які 
необхідні для розгортання навчально-
професійної діяльності (наявність вузу, 
посібників, підручників, бібліотеки 
тощо). Серед названих джерел актив-
ності, що мотивують навчально профе-
сійну діяльність, особливе місце займа-
ють особистісні джерела. До їх числа 
відносяться інтереси, потреби, установ-
ки, еталони і стереотипи, які обумов-
люють прагнення до самовдосконален-
ня, самоствердження і самореалізації в 
навчально-професійній і інших видах 
діяльності. Взаємодія внутрішніх, зо-
внішніх і особистісних джерел мотива-
ції впливає на характер навчально-
професійної діяльності та її результати. 
Відсутність одного з джерел призво-

дить до переструктурування системи 
навчально-професійних мотивів або їх 
деформації [3].

В науковій літературі зазначається, 
що мотивація навчально-пізнавальної 
діяльності складається із сукупності 
певних мотивів. Сам мотив навчально-
пізнавальної діяльності – це намагання 
студента досягти певного рівня розви-
тку у вивченні та професійній діяльнос-
ті, в основі якої лежать глибокі, міцні й 
різноманітні загальнонаукові та профе-
сійні знання, навички й уміння. Мотиви 
слугують внутрішніми рушіями 
навчально-пізнавальної діяльності осо-
бистості та детермінантами її результа-
тивності. За класифікацією І. Підласного 
мотиви об’єднуються у групи за спрямо-
ваністю та змістом: соціальні, пізнаваль-
ні, професійно-ціннісні, естетичні, ко-
мунікаційні, статусно-позиційні, 
традиційно-історичні, утилітарно-
практичні. Відтак, вони поділяються на: 
зовнішні та внутрішні, усвідомлені та 
неусвідомлені, реальні та ілюзорні. Без-
умовно, що в ідеалі освітній процес по-
винен опиратися на внутрішні, усвідом-
лені та реальні мотиви навчальної діяль-
ності студента, адже від мотивації учін-
ня залежить ставлення до опанування 
знань: позитивне, байдуже чи негативне. 
Оскільки мотив є складним психічним 
утворенням, спонукальною причиною 
дій і вчинків, суб’єктивно зумовленою 
характеристикою особистості, викладач 
в процесі моделювання мотиваційно-
організаційного етапу заняття повинен 
прогнозувати реальний вплив мотива-
торів (пізнавальних інтересів, мораль-
них переконань, духовних пріоритетів 
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тощо) на навчальну діяльність студен-
тів, тобто стимулювати розвиток тих 
психологічних утворень, які детерміну-
ють прийняття рішення.

Позитивна мотивація навчально-
професійної діяльності сприяє розви-
тку особистості студента, визначає не 
тільки напрям, але і способи реалізації 
різних форм навчальної діяльності, 
розвиває духовно-вольову сферу, яка 
виступає як значима детермінація фак-
торів, що обумовлюють ефективність 
та специфіку навчальної діяльності в 
кожен інтервал часу. Вона визначаєть-
ся рядом специфічних факторів: ха-
рактером системи освіти; організацією 
освітнього процесу у вузі; особливос-
тями студента (рід, вік, рівень інтелек-
туального розвитку і здібностей, рі-
вень домагань, самооцінка, сформова-
ність духовних і моральних ціннос-
тей); особистісними особливостями 
викладача і, передусім, системою його 
стосунків зі студентами; специфікою 
навчальної дисципліни, її потенційни-
ми можливостями формування гума-
ністичних та духовних цінностей.

Дослідження психологічних детер-
мінант внутрішньої мотивації студен-
тів є завданням, що має велике значен-
ня для підвищення ефективності ву-
зівської освіти і становлення особис-
тості майбутніх фахівців. А тому, 
основне завдання освітнього закладу 
полягає в створенні умов для актуалі-
зації духовного потенціалу через сис-
тему мотиваційних чинників форму-
вання духовної сфери особистості 
учасників освітнього процесу. Це до-
зволяє не лише впливати на духовний 

розвиток студента, а й стає відправ-
ним пунктом та кінцевим результатом 
навчально-виховного впливу.

Таким чином, духовний розвиток – 
це двосторонній процес, в якому духо-
вність особистості розвивається за-
вдяки навчально-виховному впливу 
багатьох факторів освітнього процесу 
та соціалізації в цілому. Водночас, осо-
бистість сама здатна виступати актив-
ним творцем власної духовності, носі-
єм, діячем, а відтак  – суб’єктом духо-
вної культури суспільства.
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Ценности пронизывают всю жизнь 
человека, в особенности его духовную 
жизнь, и, разумеется, аксиологиче-
ские проблемы не могут не рассма-
триваться в различных социальных и 
гуманитарных науках. Так, например, 
что знаменитый французский фило-
соф Блез Паскаль в тот период, когда 
ценности не считались особым пред-
метом изучения философии, полагал: 
«именно художественными ценностя-
ми можно определить «величие и ни-
чтожество людей» [1, с. 350]. Необхо-
димо отметить, что мыслитель выде-

лял собственно художественные цен-
ности, наиболее близкие к такой 
сфере, как искусство.

Разнообразие методов аксиологии 
в социальных и гуманитарных науках 
обуславливается разнообразием поня-
тия ценностей в данных науках. Так, в 
зависимости от научного направления 
и нужд познания ценности будут рас-
смотрены в единстве или противопо-
ставлении их онтологического, гносео-
логического и социологического аспек-
тов, материального и идеального, лич-
ного и социального осознания 
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ценностей, в ракурсе их эстетических, 
моральных и социокультурных обра-
зующих. Безусловно, этим не ограни-
чивается разнообразие способов акси-
ологии. К примеру, философы предпо-
лагают значение ценности в контексте 
трех разных позиций:

а) сравнение ценностей с объектив-
но существующими парадоксами куль-
турного пространства вопреки при-
знания их в качестве характеристики, 
связанной с оценочной деятельностью 
человека;

б) признание в качестве ценностей 
специальных абстрактных сущностей 
вопреки их трактовки как предметов, 
важных для субъекта и удовлетворяю-
щих его потребности;

в) причисление ценностей к инди-
видуальной реальности, важной только 
лишь для переживающего ее субъекта, 
вопреки их существования в форме на-
диндивидуальной реальности [2, с. 80].

Культурологи, рассматривающие 
культуру как комплекс абсолютно всех 
ценностей, закрепляют и систематизи-
руют различные исторические систе-
мы ценностей, в свое время способ-
ствовавших складыванию определен-
ных типов цивилизаций.

Социологи и специалисты по пси-
хологии устанавливают значение цен-
ности как нормы поведения и идеалы, 
в свойстве определенных историче-
ских регулятивно-нормативных кон-
стант, которые проявляются в работе 
индивида и общества в целом. Оттал-
киваясь от сформировавшейся систе-
мы ценностей, индивид намечает свой 
путь самореализации как личности, 

кроме того действует в определенных 
условиях жизнедеятельности.

Трудность восприятия системы 
ценностей человека обуславливается 
тем, что они не столько связаны с со-
знанием человека, сколько с бессозна-
тельной областью работы его психики. 
Как пишет И. М. Новрузлу: «В челове-
ческих действиях одну из основных и 
определяющих ролей представляет 
бессознательное психическое в связи с 
сознанием как многокачественный и 
самоорганизующийся процесс, гаран-
тирующий регуляцию инициативно-
сти различных степеней в целостной 
психической организации человека» 
[3, с. 5].

Предельно материалистически осо-
знают ценности экономисты. Главной 
ценностью они считают труд человека, 
который способствовал становлению 
становлению и формированию куль-
туры и основанной на ней цивилиза-
ции человечества. Подчеркнем, что 
вынужденный труд, как условие вы-
живания первобытных людей, слабо 
объясняет формирование искусства, 
возникновение которого в тех тяже-
лейших для человечества условиях 
можно признать как чудо.

Педагоги озабочены проблемами 
формирования аксиологической куль-
туры личности, а потому их интересу-
ют вопросы становления ценностной 
системы человека в процессе воспита-
ния и обучения. Ценности, по мнению 
педагогов, это основа, на которой про-
исходит социализация личности в 
конкретном обществе. “Ценность от-
носится к числу таких общенаучных 
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понятий, методологическое значение 
которых особенно велико для педаго-
гики. Будучи одним из ключевых по-
нятий современной общественной 
мысли, оно используется в философии, 
социологии, психологии и педагогике 
для обозначения объектов и явлений, 
их свойств, а также абстрактных идей, 
воплощающих в себе нравственные 
идеалы и выступающих в качестве эта-
лонов должного”[4, с. 39].

Таким образом, мы видим, что про-
блема ценностей поднимается во мно-
гих социальных и гуманитарных нау-
ках. Разнообразие методов аксиологии 

обуславливается разнообразием опре-
деления понятия сущности понятия 
«ценность» в данных науках.
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Проблема консолідації українства є 
доволі складною, її ґрунтовне вирішен-
ня потребує значних інтелектуальних і 
духовних сил, економічних ресурсів і 
політичної волі влади. Консолідація 
українства залежить від багатьох чин-
ників, серед яких вагоме місце займає 
мистецтво. Воно, маючи здатність 
впливати на пізнавальну, емоційну та 
вольову сфери громадян, на їхню сві-
домість і підсвідомість, здатне зміню-
вати цінності, ідеали, стереотипи й 
установки суспільства в цілому.

З усіх видів мистецтва особливий 
статус у суспільстві займає кіно, адже 
воно наймасовіше з мистецтв і саме в 
ньому об’єднані різні комунікативні 
системи. Художнє кіно – засіб культу-
ри, освіти і пропаганди, воно соціалі-
зує і об’єднує людей. Через яскраві ху-
дожні образи кіно пропонує певні ва-
ріанти особистісного буття, спонукає 
до осмислення і аналізу дійсності, під-
казує вибір і зразок поведінки. Худож-
нє кіно змушує глядача ідентифікувати 
себе з героями фільму і активно вклю-
чати їхні ідеали, принципи, спосіб по-
ведінки і мислення у своє реальне 

життя. Специфіка художнього кіно в 
тому, що воно впливає на глибинні 
пласти свідомості, торкається всіх 
струн душі людини та водночас відо-
бражає актуальні проблеми сучаснос-
ті. Воно надзвичайно схильне до міфо-
логізації, до розробки і втілення міфо-
логічних змістовно-образних моделей. 
Кіно, виносячи у сферу свідомості ін-
дивідуальні та соціальні міфи, перео-
смислює їх по новому, з врахуванням 
специфіки реальної дійсності. «Кіне-
матограф, особливо той, що перебуває 
в залежності від всесильного замовни-
ка, продукує міфи, потрібні цьому за-
мовнику» [1, с. 11]. Без кіно не можна 
уявити сучасний цивілізований світ, 
воно відіграє значну роль у таких сфе-
рах суспільного життя як розваги, на-
ука та політика.

Оскільки художнє кіно є одним з 
найпопулярніших видів мистецтва су-
часності, об’єднуючим творчість і ви-
робництво, то саме на нього поклада-
ються великі надії щодо збереження 
культурної самобутності України, на-
ціональної ідентичності та консоліда-
ції українства. Так, зарубіжні дослід-
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ники у своїх працях продемонструва-
ли, що інформацію більшість пересіч-
них громадян отримують з підручників 
(у рамках загальної шкільної освіти), 
але фактично основними джерелами 
інформації є телебачення та кінофіль-
ми [3, с. 4]. Художнє кіно, завдячуючи 
своїй надмірній емоційності, гіпербо-
лізації, художньому прикрашенню та 
короткому часу (час демонстрації філь-
му), допомагає донести до глядача, за-
кладену в ньому суть. Глядач не пере-
ймається проблемою достовірності 
художнього фільму, він під впливом 
емоційного враження сприймає ідею і 
готовий висновок, які вклав митець у 
свій кінотвір.

У сучасному кінематографі України 
з’явилися нетипові для вітчизняного 
кіно жанри та елементи жанрів – три-
лер («Ілюзія страху» Олександра Кірі-
єнка, «Таємничий острів» Володимира 
Тихого), хорор або фільм жахів («Си-
невір» режисерів Олександра і 
В’ячеслава Альошечкіних), нуар 
(«Плем’я» Мирослава Слабошпицько-
го), екшен або бойовик («Вихід» режи-
сера Ігоря Копилова, «Прорвемось» 
Івана Кривчишина), кримінал («Лом-
бард» Любомира Левицького), еродра-
ма («Німфо» Олег Борщевський) та ін. 
Зазначені жанри, насамперед, прита-
манні американському кінематографу, 
який досяг високого рівня візуальних і 
звукових спецефектів. Зважаючи на 
необхідність розширення українсько-
го кінорепертуару та підвищення про-
фесійного рівня кіномитців у сфері 
режисури і технологій виготовлення 
фільмів, таке художнє кіно в україн-

ському прокаті має право на існуван-
ня. Окрім цього фільми з даною тема-
тикою затребувані глядачами багатьох 
країн, відповідно – це касові збори та 
зацікавленість до зробленого в Україні 
кінопродукту. При цьому варто 
пам’ятати, що лише продумане і про-
фесійне поєднання американської ви-
довищності у кіно та унікальності 
українського поетичного кіно можна 
створити якісний національний про-
дукт. Як відомо, українське поетичне 
кіно представлено такими таланови-
тими режисерами як Юрій Іллєнко, 
Микола Мащенко, Леонід Осика, Сер-
гій Параджанов, акторами  – Микола 
Гринько, Іван Миколайчук, Костянтин 
Степанков, Богдан Ступка, Гнат Юра, 
які маючи скромні фінансові та техніч-
ні можливості створили фільми, що 
дістали міжнародне визнання та не 
втратили своєї мистецької цінності й 
до нині. «У фільмів поетичного кіно 
багато спільного з творчістю шістде-
сятників і насамперед  – прагнення 
осягнути неперехідні цінності люд-
ського буття, оновити в людських ду-
шах спотворені етичні ідеали, історич-
ну пам’ять та скарби давнини» [2, с. 
251].

На сьогодні важливим завданням 
українського кінематографу є створен-
ня патріотичного кіно. На нашу думку, 
патріотичне кіно  – це не обов’язково 
реконструкція минулого України та 
фільмування її відомих історичних 
осіб, це кіно і про людей, які ризикую-
чи власним життям захищають свою 
Батьківщину, працюють для її розвою, 
рятують інших людей, наприклад, від 
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наслідків аварій, ураганів, пожеж по-
веней та різних непередбачуваних об-
ставин; це кіно про людей з гуманіс-
тичними принципами і високими ду-
ховними потребами, що активно їх 
відстоюють; про людей, які мають по-
чуття власної гідності і вміють бороти-
ся за свої ідеали. Такі українські філь-
ми слугуватимуть зміцненню націо-
нальної єдності, консолідації україн-
ства, сприятимуть подоланню 
пропагандистських міфів, спрямова-
них на руйнування єдності України як 
цілісної держави.

Позитивним є те, що в Україні 
кількість вітчизняних фільмів зростає 
щороку. Так, у 2016  р. в прокат 
вийшло  – 30  фільмів, а в 2017  р.  – 
33 фільми [4]. Українські митці споді-
ваються, що Закон України «Про дер-
жавну підтримку кінематографії в 
Україні», ухвалений Верховною Радою 
України в березні 2017  р., дасть мож-
ливість запровадити в нашій державі 
механізми для стимулювання розви-
тку вітчизняного кіно, апробовані сві-
товою практикою. Значною подією в 
кіномистецтві стало підписання у лис-
топаді 2017  р. Президентом України 
Законів «Про внесення змін до Митно-
го кодексу України щодо державної 
підтримки кінематографії в Україні» і 
«Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо державної під-
тримки кінематографії в Україні». Ці 
закони сприятимуть виробництву на-
ціональних фільмів високої якості та 
продовжуватимуть процес інтеграції 
України в світовий кінопростір.

Отже, художнє кіно, поєднуючи 
емоційне і раціональне, ідеологічне і 
психологічне, усім своїм багатством 
емоційно-образного змісту змушує гля-
дачів активно сприймати закладені в 
фільмі певні цілі, уявлення, прагнення 
та ідеали, а також включати їх у своє 
реальне життя. Тому українській дер-
жаві необхідно збільшувати кількість 
якісних фільмів вітчизняного виробни-
цтва патріотичного спрямування, що 
сприятиме консолідації українства.
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Людина завжди була занурена у фе-
номен віртуальності, але вона не мала 
таких можливостей, що відкрила їй ме-
режа Інтернету. Соціальні взаємодії 
віртуальної комунікації під впливом 
мережі Інтернету відкривають нам нову 
форму віртуальності. «Глобалізація вір-
туальної реальності, як стверджує О. П. 
Дзьобань, будучи об’єктивним законо-
мірним процесом, що включає масш-
табне впровадження в культурну, еко-
номічну і соціально-політичну сфери 
суспільства, є незворотною і від наших 
свідомих зусиль залежить, чи буде вона 
безпечною, осмисленою й такою, що 
веде у передбачених формах до подаль-
шого прогресивного розвитку людської 
цивілізації» [2, с. 260].

Останнім часом, особлива увага 
приділяється особливостям соціальних 
трансформацій, в зв’язку з впроваджен-
ням електронних технологій, що про-
вокують різні соціальні наслідки. Так, 
на думку автора книги «Віртуальне сус-
пільство ХХІ століття. Соціальні зміни 
в епоху цифрових технологій»  А. Бюля, 
розвиток електронних технологій спри-
яє утворенню «паралельних» світів, де 
функціонують віртуальні аналоги ре-
альних механізмів відтворення суспіль-
ства. Під віртуальним суспільством ні-
мецький соціолог розуміє «… суспіль-
ство, в якому виробництво, розподіл і 

комунікація в значній мірі відбувається 
у віртуальних просторах, в кіберпрос-
торі» [7, с. 143].

Взаємопроникнення віртуальної 
реальності в повсякденне життя при-
зводить до трансформації соціальних 
співтовариств. Але говорити про по-
вну заміну соціальних співтовариств 
віртуальними на даному етапі розви-
тку віртуальної реальності є неможли-
вим, адже віртуальні співтовариства 
не лише швидко формуються, а й 
швидко розпадаються.

Під впливом віртуального просто-
ру завдяки мережним взаємовідноси-
нам поступово втрачається природний 
взаємозв’язок між людьми, при цьому 
це сприяє зміні людських якостей.

Глобалізація віртуальної реальнос-
ті змінює культуру, ритми та образ 
життя людини тощо. З розвитком вір-
туальної реальності відбулося форму-
вання віртуального простору, що ство-
рюється незалежно від людини, але 
передбачає взаємодію з реальністю її 
відчуттів.

Таким чином, виникає необхідність 
залучення у комунікацію, щоб змен-
шити дистанцію між написанням тек-
сту та його читанням, яскравим при-
кладом може служити мережа Інтер-
нет. У мережному просторі ми можемо 
забезпечити анонімність написання 

ОСОБИСТІСТЬ У ВІРТУАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Храменок Л. О.
викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти  
КЗ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
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тексту, з постійним оновленням спі-
вавторства. Стирання лінійністі напи-
сання тексту як основного компоненту 
гіпертексту дозволяє визначати пріо-
ритетність віртуалізованих форм вза-
ємодії спрямовуючи комунікацію в бік 
нелінійної мережної мови.

При побудові гіпертексту ми не мо-
жемо створити ієрархічну структуру, 
адже в даному виді тексту немає ні по-
чатку ні кінця. Як стверджує В. О. Са-
япін, «нині простір мережі Інтернет 
постійно розширюється, збільшується 
і кількість віртуальних комунікацій, 
тобто передається все більша кількість 
гіпертекстів, які, переплітаючись, кон-
струюють нові гіпертексти» [5, с. 106]. 
Постійне оновлення внутрішніх 
зв’язків гіпертексту, може породжува-
ти дублювання тексту, що призводить 
до розмивання смислу.

Так, комунікація не лише набуває 
більш глобальний і масштабний ха-
рактер, але і веде людину все далі від 
справжньої комунікації зі світом, веде 
до спотворення істинної картини сві-
ту, до заміни її квазиреальностями.

Комп’ютерна віртуальна реальність 
відкриває нам нові можливості, навіть 
можливо сказати в деякій мірі необме-
жені можливості. Занурюючись у вірту-
альну реальність людина не просто ві-
діграє роль суб’єкта, вона може уявити 
себе і об’єктом, та подивитись зі сторо-
ни, так би мовити збоку на свої вчинки. 
Так, завдяки комп’ютерній віртуальній 
реальності можливості людини стануть 
безмежними. Перебуваючи у комп’ю-
терній віртуальній реальності людина 
може зробити помилки, за які в реаль-

ному житті могла б одержати не лише 
людські пересуди, а й суворіші пока-
рання. На перший погляд може здатись 
все дуже ідеально, комп’ютер не лише 
виступає друкарською машинкою, чи 
то всесвітньою енциклопедією за допо-
могою Інтернету, а й найпотужнішим 
механізмом по відшліфуванню нашого 
життя від помилок. Але чи не впливає 
все це на нашу підсвідомість? Якщо по-
ставити на чашу терезів всі переваги й 
недоліки від перебування у віртуальній 
реальності, що переважить? Яку б від-
повідь в результаті ми не одержали, 
людство не відмовиться ні від викорис-
тання комп’ютерної віртуальної реаль-
ності так і від самого комп’ютера. На-
приклад, з появою автомобіля з’явились 
численні аварії, але розуміючи це люди-
на все рівно користується послугами 
авто. Ми лише можемо вибирати, в за-
лежності від ситуації, більш надійний 
вид транспорту. Як влучно зазначила 
В. І. Аксьонова, «створюючи високі тех-
нології, людина потрапляє в нове ін-
формаційне середовище взаємодії, так 
як виникає необхідність адаптації до 
них. Ці технології управляються вже не 
безпосередньо, а саморозвинутими тех-
нічними системами, що стають все 
більш автономними і непередбачувани-
ми по відношенню до людини. Такий 
підхід відповідає концепції сучасної по-
стнекласичної картини світу, коли 
флуктуації стають нелінійними, само-
розвитковими, відкритими до взаємо-
дії» [1, с. 247].

Крім того, В. Дупак аналізуючи не-
гативні прояви впливу віртуальної ре-
альності на особистість людини, від-



 67 

ROZWÓJ I PRAKTYKA

мічає важливість фактору «маніпуля-
ції свідомістю й підсвідомістю людини 
в системі віртуальної реальності. З 
урахуванням проблеми Інтернет й 
ігрової залежності, можливість мані-
пулювання свідомістю в системі вірту-
альної реальності – це факт, що вже не 
викликає сумнів» [3, с.193].

«Інтерактивне поліморфне інфор-
маційне середовище і так звана інфор-
маційна магістраль – Інтернет – ство-
рюють можливості побудови нового 
суспільства, що базується на прилу-
ченні до мережі людського інтелекту. У 
цьому електронно-цифровому сус-
пільстві окремі особистості та підпри-
ємства створюють матеріальні блага 
через застосування знань, накопичен-
ня в мережі інтелекту і промислового 
виробництва, сільського господарства 
та галузі послуг» [6, с. 17].

Розвиток Інтернету сприяє перене-
сенню людьми своєї інформаційної ак-
тивності та взаємодій з середовища 
створеного традиційними інформа-
ційно-комунікаційними технологіями в 
віртуальне середовище. Як зазначає В. 
М. Розін «в Інтернеті створюється ре-
альність одночасно технічна й природ-
на, публічна й персональна, керована 
людиною й незалежна від неї. Світ Ін-
тернету – це світ віртуального спостері-
гача й одночасно світ, що охоплює усіх 
користувачів Інтернету. Це світ особис-
того поля й зусиль віртуального спо-
стерігача, так би мовити, його віртуаль-
не продовження, і світ дії (поле) усіх 
інших користувачів» [4, с. 17].

Дослідження комп’ютерних вірту-
альних технологій може допомогти в 

реалізації варіантів подій які ще не від-
булися. На мою думку, технологія вірту-
альної реальності є однією з можливос-
тей відшукання раціональних рішень.
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Учение Иммануила Канта о праве и 
его познании, актуальное и в наши дни 
при изучении общей теории права и 
государства, основано на следующих 
принципах его социально-философ-
ских идей:

1) нравственность и человек (лич-
ность) – это абсолютные ценности, 
точнее, это то, что не имеет цены, 
выше всякой цены, не допускает ника-
кого эквивалента, а имеет внутреннюю 
ценность (достоинство);

2) личность – это не средство осу-
ществления каких-либо планов (даже 
самых общих и благих), а цель, т. е. 
разумное существо, законодательству-
ющее в царстве целей, свободное по 
отношению ко всем законам природы, 
повинующееся только тем законам, ко-
торые оно само себе дает [2, с. 447];

3) природа человека (личности) ду-
алистична: с одной стороны, личность 
как существо мыслящее, принадлежит 
к умопостигаемому миру, а с другой 
стороны, она (личность) – часть чув-
ственно воспринимаемого мира; чело-
век обладает автономной волей, кото-

рая принадлежит целиком к умопости-
гаемому миру и подчиняется законам, 
установленным этим миром; свобода 
имманентна (внутренне присуща) че-
ловеческой личности.

Абсолютное оправдание любого 
действия человека и его (действия) 
подлинная моральная ценность в том, 
что эти действия совершаются не по 
склонности, а из чувства долга. Из сво-
их умозаключений Кант делает вывод: 
«...я должен... рассматривать для себя 
законы умопостигаемого мира как им-
перативы, а сообразные с этим прин-
ципом поступки – как обязанности» 
[2, с. 234].

Нравственный закон Кант называ-
ет «категорическим императивом», ко-
торый априорен, т. е. независим от 
опыта, каких-либо внешних влияний, 
а потому является безусловным и об-
щеобязательным. По Канту, существу-
ет только один категорический импе-
ратив, а именно: «...поступай только 
согласно такой максиме (правилу по-
ведения), руководствуясь которой, ты 
в то же время можешь пожелать, что-
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бы она стала всеобщим законом» [1, с. 
400].

Так как личность свободна, но дуа-
листична, и на ее волю оказывает вли-
яние и внешний мир, мир чувственно-
го (желания, склонности), то личность 
в своих действиях не всегда руковод-
ствуется категорическим императи-
вом, т. е. индивидуальная свобода 
очень часто перерастает в произвол.

По Канту право – это система прав 
и обязанностей, где право одной лич-
ности корреспондирует обязанности 
другой личности и наоборот; при этом, 
во-первых, понятие права касается 
лишь внешних (практических) отно-
шений между лицами; во-вторых, по-
нятие права означает лишь отношение 
одного лица к произволу другого лица; 
в-третьих, в этом взаимном отноше-
нии произвола не принимается во 
внимание даже материя этого произ-
вола, т. е. его цель, вопрос состоит 
лишь в том, совместим ли поступок 
одного из двух лиц со свободой друго-
го, сообразной со всеобщим законом.

Таким образом, право – это сово-
купность условий, при которых произ-
вол одного лица совместим с произво-
лом другого с точки зрения всеобщего 
закона свободы [3, с. 253]. Из такого 
понимания права следует, что оно при-
звано регулировать внешнюю форму 
поведения людей.

Кант разделяет мораль и право. Он 
пишет, что всякое законодательство 
может различаться по мотивам; то за-
конодательство, которое делает посту-
пок долгом, а этот долг также мотивом, 
есть этическое законодательство; то 

законодательство, которое не включа-
ет это условие в закон и, стало быть, 
допускает и иной мотив, а не самое 
идею долга, есть юридическое законо-
дательство; учение о праве и учение о 
добродетели отличаются друг от друга 
не столько своими разными обязан-
ностями.

Из воззрений Канта следует, что за-
дача права заключается в том, чтобы 
надежно гарантировать мораль (субъ-
ективные мотивы, строй мыслей и пе-
реживания), а также то социальное 
пространство, в котором мораль могла 
бы нормально проявлять себя, в кото-
ром смогла бы беспрепятственно реа-
лизовываться свобода индивида. В 
этом суть кантовской идеи о мораль-
ной обоснованности права.

Осуществление права требует того, 
чтобы оно было общеобязательным. И 
право, по Канту, носит общеобязатель-
ный характер. Это следует из его 
утверждения о том, что долг (практи-
чески безусловная необходимость по-
ступка) должен иметь силу для всех 
разумных существ и лишь поэтому 
должен быть законом также и для вся-
кой человеческой воли.

Кроме того, все индивиды равны 
перед правом (или законом). Кант пи-
шет, что долг принадлежит не главе в 
царстве целей (а цель – это личность 
(человек), следовательно, царство це-
лей – это общество людей), а каждому 
члену общества, и притом всем в оди-
наковой мере.

Закон, будучи объективным, во 
всех случаях и для всех разумных су-
ществ должен содержать в себе одно и 
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то же определяющее основание воли 
(т. е. категорический императив).

Кант связывает право, в отличие от 
морали, с правомочием принуждать, а 
придать праву необходимое ему свой-
ство принуждать способно лишь госу-
дарство – исконный и первичный но-
ситель принуждения. По Канту, оказы-
вается, что необходимость образова-
ния государства и его существование 
обусловлены, в конце концов, требова-
ниями категорического императива.

Согласно теории Канта, творцом 
права (закона) является общество лю-
дей, и в этом смысле человек как член 
общества – творец права.
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Аналіз специфіки тоталітаризмів 
як в якості особливих політичних ре-
жимів, так і персональних тоталітар-
них диктатур залишається серед низки 
актуальних наукових тем сьогодення. 
Для України, яка знаходиться у ситуа-
ції неоголошеної агресії з боку неоім-
перськи налаштованого Кремля з ре-
жимом В.В. Путіна, подібна проблема-
тика набуває не лише теоретичного 
значення, але й практичного, необхід-
ного для формування моделей спроти-
ву новому тоталітаризмові та персо-
нальній диктатурі, що так активно 
утверджуються в РФ. Особлива тема – 
ставлення російських жінок до свого 
президента В.В. Путіна. Розмаху про-
гітлерівської істерії у Німеччині ще не 
досягнуто, але, вочевидь, вже залиши-
лось недовго чекати. І з цією реальніс-
тю ризиковано не рахуватися сьогодні 
всьому світові.

Маємо цьому чимало прикладів-
підтверджень. Так, в далекому вже 
2002 році вся Росія «співала» й танцю-
вала на дискотеках разом з дівочою 
групою «Поющие вместе» пісню «Как 
Путин» (інший варіант назви – «Такой, 
как Путин»), де є побажання-мрія 
щодо особистісного щасливого май-
бутнього, «женского счастья», вислов-
леного у таких промовистих словах: 

«Такого, как Путин, полного сил./ Та-
кого, как Путин, чтобы не пил./ Такого, 
как Путин, чтоб не обижал./ Такого, 
как Путин, чтоб не убежал» [5, с. 210].

Особливо «нестримні» у своїй при-
хильності до Владіміра Владіміровіча 
співачки з глибинки. Так, Машані 
(псевдо співачки з Новосибірська) ви-
конує пісню «Мой Путин», у кліпі до 
якої Машані звертається на «ти» до 
свого кумира. Далі наводимо слова 
пісні, хоч і бездарні, проте промовисті: 
«Где твой страх, /Когда грозит война /
На всех фронтах? / Ты видишь путь, / 
Идешь навстречу ветру – /И не свер-
нуть. /Рискованно,/ Но ты в себе уве-
рен / И будешь себе верен». Далі йдеть-
ся про особистісні переживання герої-
ні пісні: «А я?/ Очарована, околдована/ 
Не могу забыть тебя/ (Да кто же он?)/ 
А ты… /Припев:/Ты Путин, да ты же 
Путин, /Я быть с тобой хочу, /Тебе я 
вслед кричу:/«Мой Путин, мой милый 
Путин!/Возьми меня с собой, /Хочу я 
быть с тобой» (виділ. авт.) [4].

У пісні навіть є «програма дій» для 
«простого» народу. Що ж робити пере-
січному росіянинові? Бігти за своїм 
героєм!  Саме так пропонує зробити 
героїня пісні у наступних рядках тек-
сту: «И как же тут быть?/ Бежать, 
бежать, бежать!/ Бежать?/Конечно, 
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мы побежим за ним! /Он же Путин!» 
(виділ. авт.) [4]. Це один із найяскраві-
ших прикладів поєднання віри у все-
могутність нового царя Росії (до речі, у 
світових ЗМІ вистачає матеріалів, які 
стверджують, що найближче путінське 
оточення, яке раніше називало його 
між собою «босом», тепер іменує «ца-
рем»).

Неважко віднайти й історичні па-
ралелі тим процесам, які відбуваються 
у сучасній РФ [1, с. 177], наприклад, з 
гітлерівською Германією. У нацист-
ській Німеччині, як і в нацистській 
партії було чимало яскравих жінок. 
Їхні «…яскраві біографії допомагають 
не лише краще дізнатися про те, що 
відбувалося у Третьому рейхові, але й 
відображають історію емансипації в 
першій половині минулого століття, 
яка не залежить від націонал-
соціалізму, – зазначає сучасна німець-
ка дослідниця Анна Марія Зігмунд.  – 
Дивно, але жінки, наближені до Гітле-
ра, лише дуже віддалено відповідали 
образові жінки, який малювала 
націонал-соціалістична пропаганда  – 
такого собі «цвіркуна коло печі». Хоча 
один виняток все ж є – Єва Гітлер, уро-
джена Браун, коханка Гітлера» [2, с. 5]. 
Авторка дослідження «Жінки Третьо-
го рeйху…» намагається дати відповідь 
на запитання, чому яскраві, вольові та 
самостійні жінки «…беззастережно 
підкорилися режиму, який проголосив 
главенство чоловіка в суспільстві, який 
позбавляв жінок найменшого шансу 
на участь у політиці і навіть заборонив 
«Союзу німецьких дівчат» пройти 
святковим маршем перед улюбленим 

фюрером». І далі А.М. Зігмунд наголо-
шує: «Це історичний курйоз – містич-
на психологічна загадка, до цього часу 
нерозгадана і яка існує набагато до-
вше, ніж проіснував сам Тисячолітній 
рейх» [2, с. 6].

Можливо, справа у тому, що люд-
ство ще не знає, як діють соціопати на 
психічний та розумовий стан спільно-
ти. Особливо ж варто було би знати, як 
діють ті з них, хто на самій вершині 
владної піраміди. Гітлер, безумовно, 
належав до розряду соціопатів. Дослід-
ник життєдіяльності А. Гітлера та 
впливу його особистості на німецьке 
суспільство доби фашистського тота-
літаризму Я. Кершоу у книзі «Гітлер» 
задається питанням, чому і наприкінці 
війни влада фюрера залишалась міц-
ною, коли вже сам Гітлер, як і його 
«Тисячолітній рейх» фактично став ру-
їною. «В останні місяці війни, хоча 
йому було близько 55-ти років, Гітлер 
був схожий на діда. Волосся посивіло, 
руки помітно тремтіли, увесь згорбле-
ний  – він міг зробити хіба що кілька 
непевних кроків; очі налиті кров’ю, а з 
рота часом капала слина» [3, с. 168]. 
Портрет не просто хворої людини, а 
повної психічної та фізичної руїни. 
Зрештою, і сильно «любимый русским 
народом Сталин» був так само соціо-
патом. Не виключено, що в особі Путі-
на сучасна Росія отримала вождя з тієї 
ж когорти.
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