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«Все в руках людини, а людина в руках у жінки» (Александр Фюрстенберг)
«Жінка - найбіль могутя у світі істота і від неї залежить направляти чоловіка
туди, куди його бажає повести Господь Бог» (Генрик Ибсен);
«Жінка - це запрошення до щастя» (Шарль Бодлер);
«Жінка - це такаж сила природи, як вітер, молнія, електрика» (Х.Торри);
«Жінкам кар»єра дається складніше, тому що у них не має дружини, яка б
штовхала б їх у перед» (Янина Ипохорская);
«Царство Жінки - це царство ніжноті, тонкості і терплячості» (Жан Жак
Руссо);
«Чого бажає Жінка - того бажає Бог» (Фрнцузкая мудрость);
«Бути Жінкою вельми складно хоча б тому, що їй доводиться у більшості
випадків мати справу з чоловікамив» (Джозеф Конрад);
«Бог створив Адама, а Жінка зробила з нього Чоловіка» (Жанна Головоногова);
«Головне, що Жінка може дати чоловікові - це можливість знайти самого себе,
залишаючись самим собою» (Вильгельм Швебель);
«Жінки без чоловічого спілкування (суспільства) марніють, а чоловіки без
жіночого дурнішують» (А.Чехов);
«Жінки вчені від природи, чоловіки від книг» (Древнеиндийское изречение);
«Мірою гідності жінки можебути чоловік, якого вона кохає» (В. Белинский);
«Так як писати у світі раніше за всіх навчилися головним чином чоловіки, то
всінещастя у світі були приписані жінкам» (Сэмюэл Джонсон);
«Мужчина и женщина могут иметь общие интересы, общие чувства, но никогда
- одинаковых ассоциаций, идей. Они разговаривают между собой в течение веков,
не понимая друг друга, потому что их духовные организмы построены по
слишком различным типам. Уже одна разница в их логике достаточна для того,
чтобы создать между ними непроходимую пропасть» (Гюстав Лебон)
«Чоловік і жінка - це дві ноти, без яких струни людської душі не дають
правильного і повного акорду» (Джузеппе Мадзині)
«Жінка - велика вихователька чоловіків» (А.Франс)
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Вступ.
«Зараз жінкам доводиться займатися політикою, очолювати
банки, концерни, великі корпорації - замість того, щоб як колись,
керувати світом, одним помахом вій»
(Патрик О’Рурк)

Автор досліджує фемінологічні, гендерні, статеві та етасологічні
можливості чоловіків і жінок з метою визначення у них акме- точок
життєдіяльності з метою формування відповідних порад, рекомендацій,
методик та технологій для формування якісного життєвого шляху. Це можливо
здійснити лише з використанням приблизно 270 наук, які вивчають людину [2,
3]. Об’єднує ці науки - людинологія або людинознавство, що включає
дисципліни як біологічного профілю (біологія, еволюційна біологія, психогенетика, ендокринологія, фізіологія, психо- фізіологія, андрогогіка тощо), так і
дисципліни гуманітарного профілю (філософія, соціологія, праксеологія,
етнографія, етометрія, культурологія, правологія, педагогіка, педологія,
акмеологія тощо). Мета автора змоделювати, створити - Гармонійну АкмеОсобистість (ГАО) сьогодення і майбутнього. Для надання допомоги Людині
при вирішенні проблеми гармонійної акме- життєдіяльності автор здійснює
дослідження у галузі прикладної та професійної акмеології на основі науки
«Людинологія або Людинознавство». Сама людина у переважній більшості
випадків свідомо не знає «сама себе». Це для неї скоріше «чорна скринька»,
ніж засіб досягнення гармонійної життєдіяльності. Відомий вислів Сократа
«Пізнай самого себе і ти пізнаєш увесь світ», але ще Фалес казав - «Пізнати
самого себе, це найскладніша у світі річь».
У природі існує дві основні форми життєдіяльності (статевий
диморфізм). Загально відомо, що чоловіки і жінки характеризуються різними
фізичними,
фізіологічними,
генетичними,
біологічними,
духовними,
розумовими, біохімічними тощо чинниками, а також культурно-правовими,
соціальними підходами, метою, життєвими цінностями тощо. Існує природний
статево-пірамідаїдальний підхід (принцип) до призначення і життєіснування
людини, а також гендерний стратологічний підхід [5 - 13]. За цим принципом
існує акмеологія: статево-гендерна, пасіонарна (енергетична), етасологічна,
освітня, педагогічна, геронтологічна, психологічна, соціоністична тощо
(більше 100 різновидів). Так, наприклад, чоловіки дивляться на власне минуле з
висоти теперішнього віку, набутого досвіду; жінки переживають як актуальні
події і теперішнього, і минулого, і майбутнього. Для жінки минуле, теперішнє і
майбутнє ніби збігаються, і їх взаємовплив завдяки цьому дуже посилюється.
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«Чоловіки - краще за все роблять те, що робиться - вперше, але можна зробити
аби - як; жінки - те, що робиться не вперше, але те, що повинно бути зроблено
- як найкраще». Кожна стать - «грає свою особисту роль у житті. А, взагалі, не
треба забувати, що жінка - берегиня генофонду людства. Чоловіки і жінки
розрізняються безліччю ментальних якостей: здатність до співпереживання
та вмінню поставити себе на місце іншого, агресивністю, схильністю до
ризику або, наприклад, орієнтуванню у просторі. І хоча у обох статей один і
той же базовий набір генів, якісь з них більш активні у представників тільки
однієї статі.
Жінки і чоловіки відрізняються гендерно (соціально, морально,
культурно-правово) і статево-індивідуально-типово (системи: м’язова,
скелетна, нервова, ендокринна, серцево-судинна, імунна, дихальна, травлення,
сечовиділення, репродуктивна) за багатьма характерними ознаками, що
впливають на їх психічну діяльність. Розглянемо деякі з характерних
природних ознак людини, за якими автором розглядаються гендерно-статевофемінологічні розбіжності.
•
Етасологічні (за віковими ознаками-періодами): пренатанальний
період (до народження); перінатальний період (перед та навколо народження);
вік «новонародженого» (від часу народження до 1- го місяцю); вік «немовляти»
(від 1- го місяця до 1- го року); період перед дошкільного дитинства (1 - 3
роки); період дошкільного дитинства (3 - 6/7 років); молодший шкільний вік
(6/7 - 10 рр.); підлітковий вік (10 - 15 рр.); рання (перша) юність або старший
шкільний вік (15 -17 рр.); юність або 2- га юність (17 - 21 рр.); період молодості
або першої дорослості (21 - 35 рр.); період зрілості або 2- ої дорослості (35 - 60
рр.); поважний вік або вік мудрості (60 - 75 рр.); тривалий вік (75 - 90 рр.);
довгожителі або старійшини (90 - 120 рр.).
•
Конституціональні - на основі пропорцій тіла (наприклад,
кінцівковий тип: ноги довші за тулуб, короткий тулуб, низька талія та
туловинний тип: довгий тулуб, висока талія, короткі кінцівки); що впливає на
відповідні схильності. Так, наприклад, туловинний тип - мислителі (правдиві,
логічні, раціональні, здатні до творчості, схильні до розумової праці, стійки до
стресу); кінцівковий тип - артистичні натури (домінування образного мислення,
схильність до перебільшень, емоційність, рішучість, нераціональність, цінують
власну незалежність, мають широкі, інколи нестандартні життєві цінності та
норми моралі). Широко відома конституційна теорія Е.Кречмера та У.Шелдона.
Так за Е.Кречмером існують чотире основні типи будови людського тіла, які
бувають у «чистому вигляді» та у різних комбінаціях між собою: астенічний
7
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(худий, вузькогрудий, тонкі кінцівки, слабкі м»язи, бліда шкіра), атлетичний
(тіло з міцними м’язами, широкі плечі, вузьки стегна), пікнічний (міцна фігура
з великим черевом, схильність до ожиріння, слабки руки і ноги, низький /
середній зріст, коротка масивна шея, велика кругла голова), диспластичний
(деформації у будові тіла: високий ріст, неправильна форма тіла), що впливає
на їх тип характеру, вид темпераменту: шизотимічний, циклотимічний,
іксотимічний. В.Шелдон виділяв наступні типи побудови тіла: ендоморфний
(надлишок жиру, слабка будова тіла, великі внутрішні органи); мезоморфний
(добре розвинута система м’язів, міцне і струнке тіло, велика фізична сила);
ектоморфний (слабкий організм, сплющена грудна клітка, слабкий розвиток
внутрішніх органів, кінцівки довгі і тонкі);
•
Конституціонально-психологічні: вісцеротонічний темперамент
(домінують органи травлення); мезоморфний темперамент (домінують м»язи);
церебротонічний темперамент (домінує мозок);
•
Статеві: «жіноча» жінка (ХХХ - хромосоми), «просто» жінка (ХХ),
мускуліна жінка (ХХУ); «мужній» чоловік (ХУУ - хромосоми), «просто»
чоловік (ХУ), фемінізований чоловік (ХУХ);
•
Еволюційні: Жінка орієнтовна на функції продовження роду,
чоловіки на завоювання нових просторів;
•
Відчутєво- порогові або модальні: дистантні (зорові, слухові,
нюхові), контактні (смакові, тактильні (дотикові)), кінестетичні, тиску,
температурні, вібраційні, вестибулярні, гравітаційні, органічні тощо; тобто у
чоловіків і жінок існують різні (абсолютні та відносні (диференційні) пороги
відчуттів, що вирізняються характеризуються ознакою розміщення рецепторів
та їх характером: фоторецепція, чутливість до світла (зорові відчуття),
химорецепція (чутливість до певних речовин: нюхові, смакові), аудіо рецепція
(чутливість до акустичних коливань: слухові), механорецепція (чутливість до
механічних впливів: дотик, біль, рівновага), терморецепція (чутливість до
температури);
•
Рецепторнорні: екстероцептивні (виникають при впливі зовнішніх
подразників на рецептори, які розташовані на поверхні тіла); інтероцептивні
(органічні), відображають протікання обмінних процесів у внутрішньому
середовищі організму, через рецептори, що розташовані у внутрішніх органах
тіла; проприоцептивні (кінестетичні), які відображають рух і відносне
положення частин тіла завдяки роботі рецепторів, що розташовані в м’язах,
сухожіллях і суглобах;
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•
Органічно відчуттєві: голод, спрага, серцево-судинні, дихальні,
статеві відчуття;
•
Емоційні: альтруїстичні, комунікативні, глоричні (лат «слава»),
праксичні, пугнічні (лат «боротьба»),
романтичні, гностичні, естетичні,
гедоністичні, акизитивні (франц. «надбання») емоції, а також фундаментальні
(вроджені): інтерес-хвилювання, радість, горе-страждання, гнів, відраза,
презирство, страх, подив, сором, вина;
•
Мотиваційні: «потреби дефіциту»: фізіологічні (голод, спрага),
самозбереження (безпека, захищеність); «потреби росту»: соціальні (духовна
близькість, любов, кохання), шанування (самоповага, визнання, статус), само
актуалізації (саморозвиток, самоствердження);
•
Темпераменто-типові:
сангвінік
(товариський,
балакучий,
контактний, чуйний, невимушений, життєрадісний, схильний до лідерства, не
схильний до занепокоїння), флегматик (спокійний, рівний, той, що викликає
довір»я, керований, доброзичливий, розсудливий, обачливий, пасивний),
холерик (чутливий, неспокійний, агресивний, збудливий, непостійний,
імпульсивний, оптимістичний, активний), меланхолік (тихий, нетовариський,
стриманий, песимістичний, схильний до розміркувань, ригідний, тривожний,
легкозасмучуваний);
•
Характеро-типові: вразливість, емоційність, імпульсивність,
тривожність, невротичність.
Зазвичай у багатьох випадках на оцінку успішності дій тієї чи іншої
людини істотно впливає його стать. Ці життєві спостереження підтверджуються
науковими дослідженнями. Гендерна амбівалентність виявляється в стилі
керівництва та методах впливу на підлеглих. Тим часом, специфіка професійної
діяльності керівників свідчить, що багато жінок позбавлені можливості
реалізувати себе як в економічній, так і в політичній сфері. Шлях до рівності
жінок і чоловіків вимагає нового типу мислення, у якому стереотипи мають
поступитися місцем гуманній філософії, що визначає усіх людей, незалежно від
статі, носіями соціальних змін.
На думку багатьох дослідників, жінки користуються своїм унікальним
умінням керувати не так, як чоловіки, і домагаються успіху не всупереч тому,
що певні людські риси завжди вважалися «жіночими» і ніби не відповідали
вимогам, що висуваються до керівника, а саме завдяки цим рисам [21]. Широко
побутує думка, що кар’єра і сімейне щастя несумісні. Але жодних серйозних
підстав вона не має, оскільки то є різні форми реалізації особистісного
потенціалу людини, які вона цілком може поєднувати.
9
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Такі дослідники, як Дж. Мак-Кі та А. Шерріффс дійшли висновку, що
типово чоловічий образ – це набір рис, пов’язаний із соціально необмеженим
стилем поведінки, компетенцією і раціональними здібностями, активністю й
ефективністю. Типово жіночий образ, навпаки, включає соціальні і
комунікативні уміння, теплоту й емоційну підтримку. В цілому чоловікам
приписується більше позитивних якостей, ніж жінкам. При цьому вчені
вважають, що надмірна акцентуація як типово маскулінних, так і типово
фемінінних рис набуває вже негативного оцінкового забарвлення: типово
негативними якостями чоловіків визнаються брутальність, авторитаризм,
надмірний раціоналізм тощо, а жінок – формалізм, пасивність, зайва
емоційність і т. п. [56].
Дж. Уільямс і Д. Бест запропонували учасникам експерименту з 25 країн
використати 300 найбільш уживаних прикметників, що описують особистісні
риси, для характеристики чоловіків і жінок. Вони виявили, що чоловікам
приписувалися 48 „епітетів”, а жінкам – 25 (див. таблицю).
Якості, що асоціюються з чоловіками
Агресивний
(24),
активний
(23),
амбіційний (22), безпристрасний (20),
владний (24), голосний (21), грубий (23),
зухвалий
(24),
домінуючий
(25),
жорстокий (21), жорстокосердий (21),
зарозумілий (20), винахідливий (22),
ініціативний (21), митецький (19), міцний
(23), ледачий (21), логічний (22), мудрий
(23), мужній (25), напористий (20),
недобрий
(19),
незалежний
(25),
неорганізований (21), необережний (20),
неотесаний
(21),
нестерпний
(19),
невблаганний (24), неемоційний (23),
опортуністичний (20), прогресивний (20),
раціональний (20), реалістичний (20),
самовпевнений (21), серйозний (20),
сильний (25), схильний до ризику (25),
суворий (23), тверезомислячий (21),
тупоголовий (21), переконливий (25),
упевнений (19), хвалькуватий (19),
хоробрий (23).

Таблиця
Якості, що асоціюються з жінками
Боязка (23), добра (19), манірна (20),
жіночна (24), залежна (23), соромлива (19),
лагідна (19), зацікавлена (21), мрійлива
(24), м'яка (21), м'якосерда (23), ніжна (24),
чарівна (20), покірна (25), приваблива (23),
приємна (19), говірка (20), сексуальна (22),
сентиментальна (25), слабка (23), спокійна
(21), марновірна (25), тривожна (19),
чуттєва (24), емоційна (23).
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1.Акмеологія - комплексна наука і мистецтво
1.1. Акмеологія як наука про найвищу ступінь розвитку людини
Акме – вершина, пік, вища ступінь чого-небудь, розквіт. Акмеологія –
комплексна міждисциплінарна наука і мистецтво, що досліджує: психічну
сферу людини у розквіті його розумових та фізичних можливостей; об’єктивні
та суб’єктивні фактори і найбільш загальні закономірності, що заважають або
сприяють якісному розвитку особистості, досягненню вершин професійної
діяльності – акме. Відомо, що ще у 144 р. до н.е. - цей термін використовував
Апполодор Александрійський, але у скороченому вигляді, як - Акме.
Поняття "акмеологія'' в психологічну науку вперше ввів М.О. Рибніков у
1928 р., позначаючи ним вікову психологію зрілості або дорослості. М.О.
Рибніков, один із перших працівників Психологічного інституту Російської
Академії освіти, займався проблемами педагогічної і вікової психології,
психології нам'яті та питаннями акмеології. Він створив Біографічний
інститут, мета якого полягала у систематизації і вивченні людських
біографій. Учений планував створити Центр всебічного, систематичного,
тривалого вивчення людини на всіх стадіях її розвитку [60].
Засновник сучасної акмеології – Борис Герасимович Ананьев. Він
сформулював основну ідею цієї науки- вивчення «вершин» життя людини, її
найвищих досягнень [2, 3]. Його учнями - А.А. Бодалевим, А.О. Деркачом [34],
Н.В. Кузьминой и др. – була заснована і обгрунтована акмеологія як нова
комплексна галузь знань про людину і її самовдосконалення.
Національна система освіти України – налаштована на вирішення
проблеми досягнення національного, духовного і професіонального зростання,
як найвищого межового Акме- результату у синергетичному поєднанні таких
наук як: антропологія, педологія, ювенологія, андрагогіка, педагогіка,
акмеологія, геронтологія, психологія, генетика тощо. Акмеологія, як
система наук починалась з дослідження: освіти; професійного розвитку;
спортивної, шкільна, педагогічної акмеології тощо.
Основні принципи акмеології були започатковані – Бехтеревим В.М.
Термін запропонований Н.А. Рибниковим у 1928 р. Сучасні узагальнення
зроблені: Ананьевим Б.Г. -1972 р. та Бодалевим А.А. Розвиток акмеології
здійснювався під керівництвом - Кузьміної Н.В.- з 1989 р. У 1989 – визначено
предмет – Акмеологія. У1991 – термін акмеологія зареєстровано у ДКНТ СРСР.
1995 - видані перші посібники з Акмеології. 1998 – підготовлені матеріали для
Міністерством
Освіти
Росії
про
введення
нової
спеціальності
“Акмеологія”.1998 – розроблено проект положення і програма психолого 11
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акмеологічної служби для впровадження у освітні заклади Росії. Створені
акмеологічні
кафедри: кафедра акмеології та психології професійної
діяльності у Академії держслужби при президенті Росії (1992); кафедра
акмеології та валеології ЛОІРО (Ленінградській Обласний Інститут Розвитку
Освіти); кафедра акмеології Владикавказького Інституту управління;
кафедра акмеології Російського Державного педагогічного Університету ім.
А.І. Герцена; кафедра акмеології Шуйського державного педагогічного
університету тощо. Створені Академії: Санкт-Петербургська Акмеологічна
Академія (1995 р.), Академія Управління при президентові Республіка Беларусь
(з 2001 р. – діє аспірантура по спеціальності “Акмеологія»), Міжнародна
Академія Акмеологічних Наук (1995 р.). У РФ Акмеологія увійшла у реєстр
офіційно визнаних наук. Відкрита наукова спеціальність – 19.00.13 (психологія
розвитку, акмеологія) по якій можна отримати ступінь кандидата / доктора
педагогічних або психологічних наук (по акмеології).
1.2. Акмеологія людинології (акме- людинознавства).
«В жизни нет иного смысла кроме того, какой человек сам
придает ей, раскрывая свои силы, живя плодотворно» (Эрих Фром)

Людинологія (Людинознавство). Людино - Логія - (Human Logia).
Людино - Знавство - (Human Knowledge). Людяність, Мудрість - (Humanitas людина, яка повністю себе реалізувала). Відомо, що домінуючий принцип
життя полягає у: реалізації себе, своєї суті, своїх власних внутрішніх
можливостей; проявлення власного - «Я»; реалізація «внутрішньої» програми,
своїх принципів; самореалізація та реалізація закладених у людину
можливостей.
Змістом життя у людей бувають різні домінанти: альтруїзм;
преданість справі, творчість; гедонізм, насолода, прагнення задоволень; само
актуалізація - реалізація успадкованого потенціалу; само вдосконалення; само
трансценденція - здібність забути про себе і завантажитися у світ; вихід за
межі самого себе і турбота за буття іншого; пасіонарність – від лат. passioпристрасть - поведінковий феномен, зумовлений біохімічною енергією людини,
яка визначає здатність, зокрема, етнічних колективів до цілеспрямованої
активної діяльності (природоперетворчої, економічної, військової, міграційної,
у сфері культури, духовності і т.п.) тощо.
Але у більшості випадків людина живе для отримання самозадоволення (удоволення) у процесі своєї життєдіяльності за рахунок реалізації
12
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власних низьких (харчування, безпека, секс робота, відпочинок тощо) та
високих потреб (любов, повага, авторитет, за бажаність тощо). Поширені такі
слова: задоволення, насолоди, утіхи, потіхи, розкошування, раювання
людини, гедонізм (грец. Hedonic - задоволення). Будь-який живий організм
користується бажанням / стратегією – вижити. Це цілий комплекс
інстинктивних реакцій, які направлені на: покращення умов життя; добування
їжи; продовження роду; уникання тривог; гігієни життя. Всі вони підкріплені
відчуттям – приємного, тобто задоволення – це природне задовільненя
тваринного інстинкту у людини, як інстинкт життя. У людини у мозку існує
Центр насолод (займає – 35% мозку) і Центр Болі (5%), а також Центр
гальмування насолод. Постійне роздратування Центр насолод – може привести
людину до самознищення за рахунок руйнування Центру Гальмування
Насолод / Болі. Це – самовіддане руйнування на природно – інстинктивному
рівні для постійного здобуття задоволень. Це самосуд на власне знищення через
задоволення на основі власних внутрішньо мозкових механізмів «Аду» і
«Раю». Насолода – блокує зони покарання / кари; знижує реакцію на біль; лікує
/ руйнує.
Загально відомо, що мозок – це система, яка проявляє тенденцію на
збільшення власного збудження, тобто задоволення, як основного інструмента
еволюції, незважаючи на принцип – гомеостазу. Гомеостаз – це принцип
рівноваги, спокою, стремління до збереження постійності внутрішнього
середовища. Насолода може виникати від: сну, їжи, запахів, води, сонця,
свіжого повітря, мистецтва, наркотиків, ліків, фармакології, сексу, масажу,
музики « …из наслаждений жизни одной Любви музика уступает» (А.С.
Пушкин). При цьому, відомо що музика тісно пов’язана зі статевою активністю,
яка сама по собі являється потужним подразником насолод.
Ступінь задоволення, як інтегроване вчення про людину, базується на
багатьох теоріях: задоволення (потреб); психологічного здоров’я; фрустрації;
цінностей; навчання; неврозів; дисципліни, волі, відповідальності; цінностної
патології; функціональної автономії тощо. Ступінь задоволення своїм життям у
людини формується полі акмово і в динаміці. Спочатку робиться наголос на
удоволенні фізіологічних потреб (їсти, пити, спати, працювати, відпочивати
тощо); потім формується потреба у безпеці, любові, повазі і нарешті у Самоактуалізації. Але динаміка і статика ступеня задоволення потреб у різних
людей може бути різною. Так, потреба у безпеці може виникнути, коли
фізіологічні потреби задоволені на 75 %, а потреба у любові, коли фізіологічні
потреби і потреба у безпеці – на 50 %. Тому потреба у само актуалізації може
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виникнути при задовільнені низьких потреб на 90 %, а може і не виникнути. У
більшості випадків базові потреби виникають на рівні підсвідомості, а
задовольняються на рівні свідомості. Немотивована (експресивна) поведінка
визначається генотипів, еволюцією людини, тобто внутрішньою сутністю
Людини. Задоволена потреба – не представляє собою фактору мотивації.
Здорові люди, за мотивовані своїми потребами, що примушує їх розвивати та
реалізовувати свої ресурсні можливості. Але задоволення однієї потреби
призводить до бажання задовольняти інші потреби.
Відомо, що формування характеру здійснюється у процесі навчання та
процесі задоволення потреб. При цьому ступінь задоволення потреб суттєво
зв’язана з рівнем психічного здоров’я.
Перелічімо деякі основні проблеми людини: здоров’я, хвороби,
патології, аномалії; виховання, самовиховання; навчання, самонавчання;
профорієнтація, вибір професії; фінансовий стан; любов, кохання, вдалий
шлюб, родинне життя; комплекс влади; страх, тривожність, стрес (дистрес,
еустрес); депресія, ностальгія і багато іншого.
Феномен розвитку людини вчені розглядають з різних позицій:
1. з точки зору етногенезу (Л.Н. Гумилев) - теорія «пасіонарності», тобто
здібності (бажання) і тяготіння до змін оточення;
2. з точки зору акмеології (Апполлодор Александрійський, М. Рибніков, М.
Тартаковський, Бодалев А. Ананьев Б.Г., Деркач А.О.) - науки о шляхах
досягнення найвищої удосконаленості будь - яких видів людської
діяльності;
3. з точки зору соціальної синергетики (С.Д. Пожарский) - вчення про
об’єктивні закономірності соціальної самоорганізації;
4. під кутом зору отримання задоволення (гедонізм), як основного
інструмента еволюції інше.
Але загально відомо, що є природно обдаровані, талановиті, геніальні; є здібні, креативні, інноваційні; є - непересічні, когнітологічні, інтелектуальні; є егалітарні, пересічні, маргінальні і багато інших, але - всім можна допомогти інформуванням, порадою, методикою, прогресивною акме- технологією
поведінки тощо стосовно акселерації власних можливостей.
У більшості випадків важається, що сутність людини визнає - АкмеСамість: Само- Вдосконалення (Само Розвиток, Само- Реалізація, СамоАктуалізація, Само- Освіта, Само Професіоналізм, Само Організація, Само
Контроль, Само Корекція, Само Реорганізація,, Само Установка,, Само
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Діяльність,, Само Креативність), Само- Мотивація, Само- Визначення, СамоДостатність, Само- Виховання, Само- Досягнення, Само Тестування, СамоДіагностика тощо.
При цьму велику роль відіграють: конструктивна акме- мета; свобода
життєдіяльності (вибору і дії); акме- здоров'я; акме-профорієнтація,
професіональний вибір, профнавчання, освіта; акме- фінансове та матеріальне
благополуччя; акме- моральність: совість, порядність, духовність та багато
іншого. Акме- сутність людини стосується розкриттю, розквіту потенційно ресурсних можливостей особи за рахунок (на основі) її фізичних, розумових,
духовних чинників (успадкованих та набутих у процесі життєдіяльності).
Людинологію
- часто розглядають, як сукупність і послідовність
застосування до особи таких наук як: Педологія, Ювенологія, Педагогіка,
Психологія, Акмеологія, Андрогогіка, Геронтологія інше (Рис. 1).
Людина

Людинознавство (Людинологія)

Педо
логія

Ювеноло
гія

Педаго
гіка

Психол
огія

Акмео
логія

Андрого
гіка

Геронт
ологія

Об»єктно-предметна, Галузева,
Дисциплінарна, Тематична,
Професія-орієнтовна

Фундаментальна (Загальна)

Науково-теоретична

Прикладна (практична)

Рис. 1. Місце Акмеології в системі наук про Людину
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У цілому рівні дослідження акмеології, як складової Людинознавства
складають: теоретико - методологічний; експериментально - емпіричний;
практико - орієнтований.
Основні науково - методологічні орієнтації акмеології полягають у
природно - науковій, суспільно - гуманітарній та технологічній сфері.
До наук сучасного людинознавства відносять такі науки як:
• психологію: фундаментальну; загальну; прикладну: вікову, педагогічну,
соціальну,
інженерну,
психофізіологічну,
патопсихологію,
диференціальну, культурологічну, генетичну, а також психології праці,
творчості, діяльності, свідомості, мислення, рефлексії, розуміння,
управління, комунікації, особистості, обдарованості, індивідуальності,
конфліктології тощо.
• конфліктологію: соціальну, політологічну, правову, педагогічну,
психофізичну, психологічну, вікову тощо.
• педологію;
• геронтологію (геронтогогіку - навчання людей, що старіють - адаптації
до старіння, компенсаторика);
• ювенологію (ювеногогіка - освіта юнацтва);
• андрагогіку - профосвіта дорослих, які навчаються;
• педагогіку (єтасологічна, гендерна, статева, фемінологічна тощо) та
багато інших.
До базових наук Людинології мають відношення наступні.
1. Біологія + Фізіологія, Біо- фізика, хімія, Соціоніка, Кібернетика тощо.
2. Акмеологія + Психологія, Педагогіка, Соціоніка, Кібернетика тощо.
3. Когнітологія + Інтелектологія, Фізіологія мозку, Біо- фізика, хімія,
Соціоніка, Кібернетика, Психологія тощо.
На сучасному етапі розвитку Людини - науки (їх більше 270), що
застосовуються для системного дослідження Особи, як синергетичної
(синтетичної) біологічно-психологіно-соціальної системи, класифікують
наступним чином: біосистемні, психосистемні, інтелектно системні, соціо
системні, ергатично системні, природознавчо - системні.
1. Біосистемні науки - досліджують філогенез людини, розглядаючи її як
біологічну систему. Це такі науки: біологія, біохімія, біофізика,
ендокринологія, ембріологія, гормонологія, фізіологія, онтофізіологія
(вікова фізіологія і морфологія), соматологія, анатомія, гігієна,
антропологія, санологія, валеологія, патологія, медицина, нозологія,
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сексологія, генетика, генетична епістемологія, екологія, антропологія,
гендерологія тощо.
2. Психосистемні науки - досліджують психологічні особливості людини
(онто- і філо- ґенез). Це такі науки: психологія, парапсихологія,
онтопсихологія,
психофармакологія,
психолінгвістика,
прикладна
психологія (психологія праці, спорту; інженерна, авіаційна, космічна,
військова, соціальна тощо психологія) психобіологія, ергаціологія,
фізіологія вищої нервової діяльності, нейро-лінгвістичне програмування,
корекціологія, характерологія, типологія вищої нервової діяльності,
емоціологія, праксеологія, аксіологія, етологія тощо.
3. Інтелектно системні науки - аналізують розумові, когнітивно - креативні
процеси людської діяльності. Це науки: теорія пізнання, еврістологія,
філософія, нейробіка, історія, педагогіка, епістемологія, логіка, ергономіка,
семіотика тощо.
4. Соціосистемні науки - досліджують соціо - технічні особливості діяльності
людини з довкіллям. Це науки: соціологія, соціобіологія, педагогіка,
філософія, освітологія, елітологія, аксіологія, емпатіологія, демографологія,
економіка, політика тощо.
5. Ергатично системні або біотехнічно системні науки (ергатологія) аналізують синергетичну взаємодію людини з технічними засобами
(системами). Це науки: біоніка, фізика, математика, кібернетика тощо.
6. Природознавчо системні науки- вивчають людину у її взаємодії з флорою і
фауною. Це науки: ботаніка, зоологія (флора), тваринологія (фауна),
космологія, бактеріологія, паразітологія тощо.
У перспективі Людинологія або Людинознавство - як цілісна гностична
система наукових знань про людину, як велика сукупність дисциплін (більше
270) про людину потребує: все ширшого використання математики і
кібернетики для інтеграції всіх знань про людину; побудови єдиної і загальної
теорії і практики науки про людину (людинологія), тобто синтетичного
людинознавства на основі інтеграції багатьох наук з метою створення
фундаментального вчення про людину (Б.Г.Ананьев).
Розглянемо класифікацію Людства. Так, за Платоном люди за
побудовою душі, поділяються на: правителів, філософів, мудрагелів; воїнів стражу, яка повинна охороняти порядок; трудящі маси - раби, які повинні
підпорядковуватися законам, бути трудолюбні і вміти підкорятися.
Статистичні дослідження доводять, що у середньому зі 100% людей, що
живуть на Землі - 80% - становлять «пересічні особи», 15% - мають відношення
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до особистості (непересічної особи) і 5% - до акме- особ. Тобто, Людство
(100%) – Людина (80%) – Особистість – (15%) – Акме- Особа (5%).
У загальному випадку Людина являє собою біо істоту
сутність
становлення і розвитку якої залежить від філогенезу (вплив індексу матері від
51% до 100%) та онтогенезу (вплив індексу батька 49% – 0%). (Індекс батьків
це вік матері – батька при народженні дитини). Філогенез (грець. Phyle - рід,
плем»я, genesis - народження, походження) – це поняття генетики (Е. Геккель,
1866), що описує зміни у процесі еволюції різних форм органічного світу, тобто
видів, це вплив на дитину успадкованих рис від «предків». Онтогенез (грець.
Ontos - «сущее», genesis - народження, походження) – це розвиток індивіду
протягом його життя; це: виховання, освіта, природне і соціальне середовище,
країна народження, політика-економіка країни народження, час народження;
вплив мистецтва, екології, наркотиків, ліків, стан медицини, якість їжи, води;
заняття спортом; страхи, стреси, депресія тощо. Існує багато підходів до аналізу
онтогенезу
людини:
біогенетичний,
психодинамічний,
поведінковий,
сенсуалістичний, когнітивний, гуманістичний (свідомий, цінностний) тощо.
Пересічні люди (80%) це люди з перевагою на біологічно-психічному і
розумовому рівнях – тваринно-рослинних рис життєдіяльності. Це не вимагає
особливих зусиль від людини у житті, крім «плисти за течією», керуватися
девізом – «немає чого пручатися – все у цьому житті передбачено на небі»,
реалізація успадкованих і вироблених рефлексів, стереотипів, інстинктів на
кшталт: їсти, пити, спати, розмножуватися, вживати наркотики (дозволені,
недозволені державою, урядом). Вони живуть за принципом отримання
максимуму задоволень, насолод, приємностей при мінімумі зусиль; вони
можуть подразнювати свій «Центр Задоволення» у мозку до повної його
руйнації за рахунок, наприклад, пива, вина, шампанського, горілки,
енергетичних напоїв тощо, куріння, статевих збочень, Е- добавок, ГМО, транс
жирів тощо, тобто того що зветься – «генною зброєю». Усе своє життя вони
«борються» за привласнення об’єктів насолод. У них над природно розвинута
жадоба (алчність) безупинного отримання насолод, навіть за рахунок порушень
моральних норм, законів, релігії. Це люди - «біографічного» типу: їсти, пити,
спати, працювати заради харчування, розмноження і насолод. Це може бути
також людина хижак, примітив, сіромаха, «неандерталець» (5% - 7%). Це
переважно хворі, патологічні, аномальні біо- істоти або біо- роботи (біотехнічні
особи). Це можуть бути «демонічні істоти» (демони, вампіри), які мають
власну природу, що пов’язана з фізіологічними розладами. Такі люди живуть
«повним життям» коли руйнують, вбивають, мордують, мучать всіх, хто їх
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оточує. А коли їм це не вдається, то вони глибоко нещасні. Демонічна сутність
таких людей проявляється у наявності у них нелюдської душі (це може бути:
сатир з тваринною душею; павук; скорпіон; духовний диявол); кармінного
прояву успадкованих патологій; родового прокляття; наявності жовтої аури
(уроджена відьма, що спонтанно робить порчу, «викидаючи» з себе погань,
сміття). У таких людей існує енергетична блокада в одній із чакр, е розлад
підшлункової залози. До них застосовують технологію - екзорцизм, тобто
вигнання демонів.
Особистість (15%)– це Особа з розвинутою Акме- Свідомістю, СамоОцінкою Само- Повагою, Само- Певністю, Само- Незалежністю, СамоКонтролем, Само- Розвитком, Само- Актуалізацією, Само- Освітою /
Навчанням, Само- Мотивацією, Само- Життєдіяльністю тощо. Це гармонійна
самостійна Особа на біологічному, психічному та розумовому (креативному)
рінях. У таких Осіб крім біографії є ще і доля, яку вони самі для себе
визначають та «будують» (12 – 14%) – непересічні Люди. Часто це люди з
активною життєвою позицією. Доля людини - це її характер; характер - формує
бажання; бажання - виникають за рахунок внутрішніх (смаки) і зовнішніх
(довкілля) чинників - впливів. Доля - це також воля (двигун духовних сил) +
віра (засіб досягнення мети) + розум + почуття, які разом дають - Свободу чи
ілюзію свободи. Але частіше за все, це робиться на інтуїтивному рівні за
покликом душі і серця. Це обдаровані від народження, часто – генії (1% - 3%).
Акме- Особа (5%)– це Особистість налаштована на Само- Реалізацію,
Само- Достатність, Само- Вдосконалення (Siddhi) впродовж всього свого
життя. Це Особа, яка свідомо досягає у своєму житті вершин (акме-) власних
потенційно-ресурсних можливостей (Рис. 2).
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Регрес, Інволюція,
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Рис. 2. Схема періодів життя акме- особи.
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Пайдейя - «виховання, культура, освіта, образ життя, комунікації, шлях
досягнення - плато, арете (доброчинності, зразкової поведінки), духовної
зрілості - мудрості»; Калокагатія - «гармонія зовнішнього і внутрішнього»,
«образцова поведінка»; «Техне» - рівень узгодженого, гармонійного,
оптимального розвитку - «коеволюція»; Humanitas - людина, яка повністю себе
реалізовала.
Свобода вибору. Свобода вибору (що і хто керує людиною) – це дуже
умовне поняття плоті, розуму, духу, моралі, віри тощо. Вибір може бути
свідомий, несвідомий, над свідомий (інтуїтивний), при цьому із застосуванням:
інтелекту, почуттів, емоцій, моралі, стану екології людини, її енергетичних та
захисних сил тощо. Існують рамки жорстких закономірностей на основі законів
природи. Людиною, у більшості випадків, «керує» її біографія (біо- ґенез), а не
Доля (філо-, онто- ґенез). Доля Людини – це її характер, мета,
цілеспрямованість які визначаються сумою внутрішніх та зовнішніх процесів,
що запускаються у минулому: карма (індивідуальна, державна, національна,
світова), онто-, ґенез, реінкарнація; теперішньому (еволюція) та майбутньому.
Свідомо обирати Долю може: Сильний, Мудрий, Вольовий, Само актуальний,
Само мотивований, Цілеспрямований, Самодостатній. Будь-яка дія Людини
обумовлена багатьма факторами на рівні її генотипу. Біофізіологи, вважають,
що ступінь вільного вибору Людини визначається спеціальним Енергетичним
Центром, який відповідає за прийняття рішень Людиною (ЕЦПР). Рішення – це
вибір між різними за видами та силою емоційно насиченими Мотивами, у яких
Розум часто мало приймає участь. ЕЦПР – тісно пов’язаний із 7 (сьома)
центрами Чакр і знаходиться у людини у ямці нижньої частини горла, де
ключиці збігаються у формі літери У (співпадає з місцем знаходження 4- го
центру Чакри «Центр вологості). На думку автора на мозок людини при
прийнятті рішення (ПР) впливає безліч факторів.
Наприклад, внутрішні фактори – чинники (характеристики, параметри).
Успадковані, Еволюційні (виховання).
1. Стан Здоров’я та Якість життя – залежить від стану судин, м’язів, кісток.
2. Стан, взаємодія та розвиток сенсорних рецепторів (очі, ніс, вуха, шкіра,
язик).
3. Біоритмологія (біо хронометр) організму контролює біля 300 функцій та
процесів організму: пульс, тиск, біохімічні параметри крові, температура
тіла, рівень активності уваги тощо.
4. Хімія мозку людини, хімія, біохімія, фізіологія тіла.
5. Гормональна депресія, стрес на основі мелатоніну.
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6. Суїцидний стан організму.
7. Стан синестезії, тобто «вміння» змішувати / зв’язувати почуття, колір,
смак тощо при сприйнятті інформації довкілля.
8. Енергетика організму.
9. Аутизм – «завантаження» у самого себе.
10.Міалгічний енцефаломієліт – синдром хронічної втоми («смертельної»
втоми).
11.Гебефренія – розлад психіки, що виникає у період статевого визрівання;
це хронічний психоз з галюцинаціями і маренням, що ведуть до слабко
розуму.
12.Просопагнозія – відсутність пам’яті на обличчя.
13.Ступінь ентропії організму: некорисного використання енергії.
14.Наявність Акме- ентропії: «розпорошення» енергетичних ресурсів
людини на досягнення своєї мети («домінанти, вектору»).
15.Забрудненість
організму:
фізіологічна,
хімічна,
паразитарна,
інформаційна, інтелектуальна.
16.Захисні сили організму (динамічний стан імунної система).
17.Самогіпноз, самонавіювання.
18.Само страх, само депресія, само стрес (дистрес), авто навіювання.
19.Аутотренінг, мотивація, мета.
20.Сила волі і сила духу.
21.Стан Чакр та стан 7 (сьоми) енергетичних полів організму Людини.
22.Наявність та стан таких рис як: само мотивація; самодостатність;
самовдосконалення;
самоосвіта;
саморозвиток;
самореалізація;
гурманство; гедонізм тощо.
23.Стан індивідуальних Драконів людської психіки.
24.МультиПлетність (роздвоєння особистості).
25.Стан, ступінь та взаємодія розвитку лівої і правої півкулі.
26.Стан безпеки існування та забезпечення житлом.
27.Стан компенсаторних механізмів мозку тобто його відновлювальні
функції.
28.Антропологічні чинники людини.
29.Стан та ступінь розвитку у організмі: біологічного, інтелектуального,
креативного, духовного, психічного, емоційного тощо (синестезія).
30.Паранормальність мозку: шосте почуття (Телепатія, Яснобачення,
Телекінез, Передбачення, Передчуття, Галюцинації, Псі- фотографія,
Реінкарнація, Сомнамбулізм, Внутрішній голос (інтуїція), Тульпа,
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Синдром Біне, Гіпноз, Псі- фотографії, Кіберпанк - феномен тощо). Ці
явища відносяться до екстра сенсорного сприйняття і базуються на
електричній енергії мозку. Мозок, думка, інтуїція – «народжує»
спеціальні суперлегкі частинки Психони, або Солітони, або «МіслеФорми
/ Образи.
31.Стан «Черевного» Мозку (має більше ніж 100 млн. нейронів) або Мозок у
шлунку та Головний мозок - визначають поведінку Людини.
32.Нейро ґенез – процес виникнення нових нервових клітин у головному
мозку (так у гіпокампі кожен день виникає від 500 до 1000 нових
нейронів) тощо.
Зовнішні фактори – чинники.
1. Освіта, навчання, самонавчання.
2. Мистецтво: Література, Кіно, Драматичний Театр, Газети, Журнали,
Картини, Опера, Балет, МузКомедія тощо.
3. Телебачення та засоби масової інформації, комп’ютерні ігри.
4. Реклама, Бігборди.
5. Екологія: повітря, запахи, звуки, вода, забруднена їжа, гепатогенні зони,
бактерії, мікроби, тварини, паразити, рослини, клімат тощо.
6. Радіаційние забруднення, ароматерапія.
7. Комп’ютерні, мобільно телефонні впливи (магнітне випромінювання у 1
(одну) мікроТеслу, а це випромінювання звичайного монітору
комп’ютера) може викликати у людини відчуття потойбічної присутності,
тобто людина може «побачити» Ангела, Бога, Чорта тощо (Синдром
Біне).
8. Польові впливи енергії: електрична, магнітна, ультрафіолетова,
інфрачервона, гравітаційна, гео патогенна, радіаційна, біологічна,
інформаційна, астральна, космічна, звукова тощо.
9. Кліматична Зброя. Гіпноз. Навіювання (сугестія).
10.Політика та економіка країни проживання.
11.Георозташування країни проживання.
12.Ейкуменний стан та культура країни проживання.
13.Інтелектуальний рівень країни проживання.
14.Історіографія (гносеологія) країни проживання.
15.Забезпеченість житлом.
16.Вплив родичів, батьків, друзів, знайомих.
17.Ліки, дженеріки, нейролептики, ятрогенія (у світі існує більше 500 000
фармакологічних засобів, 200 000 хвороб, 140 візьких фахівців-лікарів).
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18.Психоделіки, психотропні речовини.
19.Нейропептиди (їх синтезують нервові клітини Гіпоталамуса), що
визначають поведінку Людини (НейроМедіатори, НейроГормони):
окситоцин (9 - амінокислот), який регулює родинне життя самок;
вазопресин (9 - амінокислот), який регулює у самців ерекцію, еяколяцію,
агресію по відношенню до самок.
20.Лікарі (особливо, психологи, парапсихологи, нейрофізіологи, біохіміки,
генетики, соціологи.
21.Натуропати, екстрасенси, біоенергетики, йоги, маги, віщуни.
22.Наркотики: дозволені та недозволені (тяжкі) державою наркотики.
23.Їжа та її сумісність / не сумісність: білки, жири, вуглеводи.
24.М’ясо та його кількість.
25.Астрологічні чинники, астральна, космічна медицина.
26.Музика (консонанси, дисонанси), танці, спів, сміх – лікує безсоння, сум,
епілепсію, біль тощо.
27.Обмеження у (утримання від) сні, їжі, воді, повітрі, сексі, рухах тощо.
28.Спілкування з дітьми та успішними / віктимними людьми.
За великим рахунком Людині доводиться вирішувати «проблему вибору»
кожен квант свого життя (година, день, тиждень, місяць, рік ) – і так усе життя.
У більшості випадків вибір залежить від мети, яка формує життєвий шлях
людини, а мета від індивідуального генотипу Особи, її свідомості,
підсвідомості, над свідомості, моралі, цінностей тощо на біологічному,
психічному, інтелектуальному і соціальному рівнях. Часто мету формує тіло,
що залежить від бажання – «Хочу»: приємного, комфортного, смачного,
солодкого тощо, а також екстазу, оргазму, еустресу, блаженства тощо; та не
бажання («Не хочу): неприємного, дискомфортного, болісного, хворобливого,
патологічного, гіркого, а також дистресу, страху, нудьги, туги тощо.
Ці бажання («Хочу», «Не хочу») оцінює «Центр задоволення / не
задоволення», приємного / не приємного» та «Матриця – енграма патологічних
станів» Організму. Але між «Хочу» і «Не хочу» - знаходиться безліч станів
організму, що формують її шлях життєдіяльності. Наприклад, «Хочу», «Хочу,
але не дуже», «Хочу, але не знаю», «Не знаю, але хочу», «Не знаю», «Не знаю і
не хочу», «Не хочу і не знаю», «Хочу з ймовірністю від 0 до 1», «Хочу свідомо,
підсвідомо,інтуїтивно, …», «Хочу, але подумаю», «Хочу і зроблю» тощо.
Часто свобода вибору Людини визначається її тілом, яке залежить від
приємностей типу: їсти, пити, спати, секс, наркотики тощо. Але і людська
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свідомість, підсвідомість, над свідомість знаходиться під потужним
«забруднюючим» впливом довкілля: засоби масової інформації (ТВ, кіно, радіо,
газети, журнали, книги, буклети, флайєри, біг борди, тощо); компанії по
виробництву дозволених і недозволених державою наркотиків (алкоголь,
цигарки, ліки, морфій, кокаїн, марихуана тощо); політика; деструктивно
налаштовані письменники, митці, поети, вчені, діячі освіти, лікарі, спортсмени,
артисти, політики тощо; неосвічені батьки, родичі, знайомі, друзі, вихователі,
вчителя, викладачі тощо; психологи, парапсихологи тощо.
Ю. Андреєв у своїй книзі «Исцеление человека» - пише, що у Людини є
визначені «Генерали», що керують її діями. Це – Кора головного мозку,
гормональна система і 7- м перших (шийних) хребців хребетного стовпа. А
також наступні «підполковники»: енергетичні канали, біоенергетичні точки,
збалансовані чакри. І далі Ю.Андреєв пише, що стан цих «генералів» і
«полковників» (їх чистота / забрудненість) суттєво впливає на стан здоров’я
Людини, а вже якість (індекс, паспорт) здоров’я визначає домінанту рішення,
яке приймає Людина. Наводяться дані, що умовний рейтинг здоров’я більшості
населення країн СНД нижче 3 (трьох), хоча вищий рейтинг дорівнює – 6. У
США з такими показниками взагалі не беруть на роботу. Зазвичай, суттєво
впливають на якість рішень, що приймаються стан гормональної, імунної,
серцево-судинної систем, гомеостази, емоційна і стресова стійкість,
енергозалежність, астрально- (космо-) залежність, емпатійність, тип характеру,
квадро вість, дуальність і т. н.
У своїй книзі «Психология єзотерического» Ошо наголошує, що стан
Людини і як наслідок свобода її вибору визначається станом її 7 (сьома)
енергетичних тіл.
1. Фізичне (Свідомість) – прояв тваринного.
2. Ефірне (Підсвідомість).
3. Астральне (Кармічність) або колективно несвідомий (позасвідомий),
непритомний.
4. Ментальне (Минуле, поточне, майбутнє) – 2, 3, 4 – прояв людського.
5. Духовне (Вічність або спосіб пізнання реальності).
6. Космічне (Астральне, космоведення).
7. Нірванічне (Безмовність, мовчазність,безгоміння, нема тиша,
німування).
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Інтегрована (індивідуально комплексно-цілісна, гармонійна) людина має
Центр об’єднання 7 – ми тіл. В залежності від стану (якості) об’єднання цих тіл
людина може бути інтегрованою, «розщепленою», частково інтегрованою.
Гармонійною вважається людина у якої «господар» у домі один, тобто
існує один Центр об’єднання (Центр якісного, оптимального керування 7- ми
тілами). Психічні захворювання настають на етапі розщеплення людини на сім
різних людей одночасно, тобто людина стає сім’ю різними енергіями, а це і є –
шизофренія. А свобода вибору шизофреника суттєво відрізняється від свободи
вибору «нормальної» людини.
Гуру, Майстер – можуть лише проінформувати, розповісти, повідомити,
іноді навіть – скалічити. Бо «найбільш небезпечною особою є та, яка
єксплуатує духовний пошук» (Ошо) і далі: «кожен, хто дає готові формули, не
друг, але – ворог». Гуру не може дати людині свого розуміння, бо розуміння не
може бути переданим через слова. Слова – це модель і дуже спрощена модель
думки, почуттів, вміння. Навіть знання неможливо передати, можливо лише
навчити методиці (технології) здобуття знань. Розуміння приходить через
життя, у процесі життя. Духовність здійснюється не через слова, а через
мовчання, самотність, медитацію, релаксацію, рефлексію. Розуміння – не
передається, воно повинно бути відчутим, пережитим.
Тому найвища цінність Майстра- Індуктора – це знайти індивідуальну
технологію (методику) запуску персонально-ресурсного акме- механізму
людини з метою їх налаштування на СамоАкме- вдосконалення, СамоАкменавчання, СамоАкме- реалізацію, СамоАкме- профорієнтацію тощо.
Акме – механізм (технологія, метод) не буває загальним, він завжди для
конкретної особи, конкретної історичної ситуації, ойкумени, екології тощо.
Тому, що вчити колектив, толпу, колхоз, «стадо» - не можливо, бо це зовсім
інший тип взаємовідносин, так як людина у толпі – «вільна від свідомості».
У вчителя і учня встановлюються особистісні відносини, точений
(емпатійний) зв’язок, а також відповідний астральний, кармінний та аурно емпатійний стан. На якість рішень, що приймаються суттєво впливає наявність
енергії організму: внутрішня і зовнішня, яка завжди тече у бік Блаженства
(Ошо). Внутрішня енергія – витрачається на зір (50 %), кишкове перетравлення
(40 %), імунна система (10 %). Це характеризує форми прояву енергії. Зовнішня
енергія – на секс (мін), творчість, дух (мах), фізичну роботу (мін-мах).
Накопичення енергії (фізичної, інтелектуальної, психічної, духовної)
здійснюється за рахунок раціонального харчування, волі, духу, мантр,
мотивації, інтересу, мети, пранаями, екстазу, радості, сміху тощо, та стану
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захисних сил організму. Відбирають енергію: гнів, агресія, віктімність,
конфлікти, сперечання, протиріччя, завість, секс тощо.
Вільною вважається людина духу. Матерія (тіло) – багато від чого
залежить і таку людину легко спрогнозувати, якщо знати її минуле і як наслідок
повністю контролювати за допомогою психологів, парапсихологів та
психоаналітиків. У загальному випадку «матеріальна» людина не є вільною, її
реакціями можна керувати через біохімію організму за рахунок алкоголю, ліків,
тяжких наркотиків, сексу, агресії, завісті, жадоби тощо. Відомо, що навіяти
можна все що завгодно: хвороби, здоров’я, поведінку, задоволення, скуку,
страх, агресію, нудоту, навіть долю. Можливість вибору – робить людину –
Людиною. Народження – не залежить від людини, це «природно-тваринний»
процес.
Людина починається з вибору, з відповідальності за власну еволюцію, зі
становлення на власний шлях розвитку. Усе життя людині доводиться –
вибирати, і якщо вона може це робити, то вона вільна. Вибір (свідомий,
підсвідомий, інтуїтивний) – стає долею людини. Це її індивідуальна еволюція,
на протилежність – колективній еволюції – коли можна не вибирати та плисти
за течією (фашизм, комунізм тощо).
Але часто у свободу вибору людини втручається суспільство, тому що
вимоги особи і суспільства рідко співпадають, вони скоріше вступають у
протиріччя. Виникає конфлікт, а звідси – дисгармонія Людини.
Як відомо, Людина постійне джерело життєвої енергії (кундаліні), а тиск
(обмеження) на особу – знищує гармонію енергії. Людина починає хворіти,
якщо життєва енергія (фізична, психічна) гальмується, не застосовується, не
створюється. Створена і не застосована енергія стає деструктивною і може
знищити Особу. Але чим більше енергії іде у середину Людини, тим більше
гармонії може бути у людині, треба лише вчитися працювати і раціонально
застосовувати енергію.
Деструктиви Людини, що ведуть до хвороб: тупість, егоїзм,страсті,
ворожість, страждання, жадоба, страх, осудження себе, мисле творчість (-) на
висмоктування енергії через згадування: образ, приниження, горя, ревнощів,
гніву, помсти тощо.
Виникнення Людини. Існують наступні теорії і гіпотези походження Людини на Землі:
• Еволюційна (класична)– людина від мавпи (едина науково-не обґрунтована теорія Ч.
Дарвіна): австралопітеки, пітекантропи, синантропи, Гейдельбергська людина, Homo
erectus, неандертальці, кроманьйонці, сучасна людина. У геномі сучасної людини
знаходиться 223 гена, які відсутні у всіх інших живих істот, що жили і живуть на
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нашій планеті. У зв’язку з цим вважається, що Людина не могла з’явитися у процесі
земної еволюції від неандертальців та кроманьонців (різниця у геномі неандертальців,
кроманьонців і сучасних людей дуже велика, щоб вважати іх родичами людей). Вчені
доводять, що вони всі існували сумісно, паралельно. Кроманьонці та неандертальці
це два види, предками яких і були так звані людиноподібні мавпи.
Еволюційна гіпотеза. (Сергеев Б.Ф., 1967). Вона офіційно дозволена (традиційна).
Етапи формування нервової системи: одноклітинні (інфузорія, туфелька), багатоклітинні,
кишково полосні, пласкі хробаки, кільчаті хробаки: пауки, раки, краби; круглороті (міноги);
риби; амфібії; рептилії: ссавці, птахи; мавпи; людина з рефлекторними програмами (умовні,
безумовні), стереотипами. При цьому перші 6 років життя людини – супер важливі для
оволодіння основними навиками людини. На це впливають РНК (Рибо Нуклеїнова Кислота),
що характеризує пам’ять людини; ДНК (Дезино Рибо Нуклеїнова Кислота), що характеризує
програми поведінки людини. «Генетичний код» мавпи не має нічого спільного з генетичним
кодом людини». «Співпадають «генетичні коди» сірого пацюка («криси») і людини»,
«…співпадають і організація пацюкової стаї і людського суспільства» (Зудіков, 2011, с. 141 145)
• Панспермійна або космологічна (нео класична)- людина з’явилася з інших планет
(Осборн).
• Вічна – людина завжди існувала на Землі (500 млн років, як мінімум), але в наслідок
катастрофи здійснилася її деградація, мутація. Сучасна людина з»явилася в наслідок
інверсії земного магнітного поля, тобто в наслідок зміни місцезнаходження магнітних
полюсів. У час цих пертурбацій наша планета підпадала під потужне космічне
випромінювання. Так за останні 3 млн. років магнітні полюси Землі мінялися місцями
- чотири рази. Такі геомагнітні інверсії призводили до знищення старих і появи нових
видів біологічних істот.
• Окультна – божественна (Дух, Бог). Теорія Деміурга або «Творця». Тобто сучасна
людина походить від однієї жинки, так званої «митохондріальної Еви».
• Інше (наприклад, реінкарнація або штучне створення людини в наслідок застосування
генної інженерії). Якщо взагалі коректно ставити таке питання як випадковість
народження Людини.
• Теорія «насіння життя». Була висунута у 1865 р. німецьким лікарем Г.Ріхтером,
який назвав її гіпотезою «космозоев» або «космических зачатков», у відповідності до
якою життя є вічною категорією і «зачатки», що знаходяться у світовому космічному
просторі, можуть переноситися з однієї планети на іншу. Подібну гіпотезу висунув у
1907 р. шведський дослідник С. Арреніус, згідно з якою у Всесвіті вічно існують
зародки («зародиши») життя (панспермія). Тобто у світовому просторі диффузують
зародки («зародиши») життя (наприклад, «спори микроорганизмов»), що рухаються
під тиском світлових «лучей», а якщо попадають у сферу тяжіння якоїсь планети то
осідають на її поверхні і закладають початок живого.
• Теорія самозародження. Цю теорію висунули - віталісти у середні віки, які вважали,
що життя «зародилася» сама по собі, за рахунок так званої «життєвої сили», яка
існувала завжди і всюди. Тобто, на їх думку, риби можуть народжуватися з їлу,
хробаки з з землі, пацюки з грязі, мухи з м’яса тощо. Хоча відомо, що ще у 1862 р.
французький вчений, засновник сучасної мікробіології Луї Пастер довів неможливість
самозародження мікроорганізмів за що і отримав спеціальну премію Французької
Академії наук.
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• Теорія біогенезу. Ця теорія (середина ХІХ ст.) стверджує, що «все живе походить
тільки від живого».
• Теорія абіогенезу («зародження життя від неживого»)- Засновником цієї теорії був
Опарин Олександр Іванович, який у 1924 р. висловив думку, що при потужних
електричних розрядах у земній атмосфері, яка 4 - 4.5 млрд. років тому складалася з
аміаку, метану і вуглекислого газу, могли виникнути найпростіші органічні з’єднання,
що необхідні для виникнення життя. Це підтвердив у 1955 р. американській дослідник
С. Миллер, пропускаючи електричні розряди через суміш газів і парів, отримавши при
цьому найпростіші жирні кислоти, мочевину, уксусну і мурав»їну кислоти і декілька
амінокислот. Тобто таким чином експериментально було здійснено абіогенний синтез
білковоподібних і інших органічних речовин в умовах, що нагадували умови
прадавньої Землі (5 млрд. років тому). Вчені вважають, що біологічна еволюції на
Землі триває 3 млрд. років.
Але, не треба забувати, що народження людини та поява та розвиток її у цьому світі
не залежить від неї особисто. Це скоріше випадковість, ніж закономірність. Це пов’язано з
наступним:
• майбутня людина у більшості випадків не «започаткована» (не запланована) своїми
потенціальними батьками;
• існую техніка народження майбутньої дитини, яка зветься - телегонія;
• людина може бути абортована ще до народження;
• людина може бути «започаткована» випадково природою своїх батьків як ХХ хромосомно (жінка); ХУ - хромосомно (чоловік); ХХХ або ХУУ - хромосомно (жінка /
чоловік) зі збоченнями у розвитку або отримати при народженні успадковані
хронічні, аномальні, патологічні особливості свого біологічного, психічного,
розумового розвитку.
• людина, може бути «залікована» привівками та сучасною фармакологією;
• людина може бути не доглянута або доглянута специфічно власними батьками або
державою; продана на органи, або продана іншим людям на «виховання»;
• людина може зустріти / не зустріти у своєму житті Акме- Вчителя, Гуру,
Майстра, Консультанта, Вчителя, Вихователя тощо.
• людина може випадково потрапити у дитинстві у позитивне / негативне, багате /
бідне/ елітаре / егалітарне середовище;
• людина може не натрапити на своєму життєвому шляху на інформацію стосовно
варіантів розкриття та удосконалення власних потенційно - ресурсних можливостей
• та багато інших прямих, опосередкованих та випадкових можливостей
зустрічається у людині на цьому Світі.

Домінанти існування людини: матерія (тіло), дух, соціо, розум. Але
людина завжди була налаштована у більшості своїй на –САМОРУЙНУВАННЯ:
постійні Війни, Науково-технічний прогрес: атомна енергетика, ГМО, генна
інженерія, Е- добавки;, Алкоголь, Куріння, Блуд, статеві Збочення, Агресія,
Жадоба, Злість, Непорядність, Завість, Збочення у їжі, у спілкуванні, думках,
діях (7 смертних гріхів).
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1.3. Українська жінка (фемінологічний погляд)
«После Бога мы в первую очередь в долгу перед женщиной:
сначала она дарует нам жизнь, а потом придает этой
жизни смысл»
(Кристиан Боуви- американский писатель).

Фемінологія як наука. Фемінологія (лат. femina — жінка і грец. logos —
учення) — наука про місце і роль жінок у суспільстві, яка досліджує сукупність
психологічних, соціально-економічних, політичних, правових, соціокультурних
умов, що сформувалися в суспільстві для реалізації спільних із чоловіками і
специфічних інтересів жінок, забезпечення їх життєдіяльності в усіх сферах
суспільного життя. Фемінологія - міждисциплінарна наука про становище і ролі
жінки в суспільстві. Вивчає особливості суспільної психології жінок, еволюцію
їх соціального статусу в різні періоди історії. Фемінологія - це наука про жінок.
Точніше про роль жінки в суспільстві, в соціумі, її положення в сучасному
світі. Це відносно молода наука, хоча суперечки про роль жінок велися вже
досить давно.
Основним об’єктом фемінології є жіноцтво як відносно цілісна і стійка соціальна
спільність. Вона аналізує соціально-психологічні та культурні чинники особистісного
становлення жінки, особливості жіночої психології і жіночого елементу в суспільній
свідомості, економічні та політичні аспекти становища жінки в суспільстві, її соціальнопсихологічні ролі в родині. Методи, напрацьовані фемінологією, активно використовує
гендерологія. Важлива роль у системі гендерних знань (гендерології) належить гендерній
психології, актуальність та необхідність розвитку якої сьогодні ні в кого не викликають
сумніву. Гендерна психологія (грец. psyche — душа і logos — учення) — галузь
психологічного знання, яка вивчає набуті в процесі соціалізації характеристики гендерної
ідентичності, що детермінують соціальну поведінку людей залежно від їх статевої
належності.

Фемінізм, в широкому сенсі - прагнення до рівноправності жінок
зчоловіками в усіх сферах суспільства; у вузькому сенсі - жіночий рух,
метоюякого є усунення дискримінації жінок і рівняння їх у правах зчоловіками.
Виникло в 18 ст. Особливо активізувалося з кін. 60-х рр. 20 в. «Фемінологія
розглядає
сукупність
соціально-економічних,
політичних,
правових,
соціокультурних умов, що склалися в суспільстві для реалізації спільних з
чоловіками і специфічних інтересів жінок, забезпечення їхньої життєдіяльності
в усіх сферах суспільного життя». У вузькому сенсі цього слова «фімінологія» наука про положення і соціальних ролях жінки. Таким чином, об'єктом
фемінологіі є жінки.
Основними завданнями "Фемінології", є наступні:
. вивчення соціальних факторів, що обумовлюють загальне і особливе в життєдіяльності
чоловіків і жінок, специфічних умов, що впливають на становище жінки в суспільстві;
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. вироблення цілісного наукового світогляду, заснованого на принципах міжнародних
концепцій ООН, інших нормативних актів, орієнтованих на підвищення ролі і статусу
жінки в суспільстві;
. реалізація основних напрямків державної соціальної політики, вивчення соціальної
технології діяльності державних і громадських організацій з надання підтримки і допомоги
жінкам; вивчення федеральної, регіональної та місцевої систем, комплексу форм іметодів
соціальної роботи з різними категоріями жіночого населення.

Світоглядною базою фемінології є загальна гуманістичнатеорія про рівне
право всіх людей, незалежно від раси, віросповідання, статіна здійснення свого
матеріального добробуту, духовного розвитку вумовах свободи і гідності,
економічної стійкості і рівнихможливостей. По відношенню до прав і
можливостей особистісного розвиткужінок такий підхід передбачає не тільки
серйозні загальні соціальніперетворення, але й перехід від суспільства
традиційно чоловічої дискримінаціїза ознакою статі до суспільних відносин
рівних прав і можливостейжінок і чоловіків. Фемінологія - міждисциплінарна
наука. Вона розвивається в тісному зв'язку з такими науками, як історія,
соціальна філософія, соціальна і загальна психологія, соціологія.
Фемінологія використовує наступні основні методи дослідження:
* соціологічний, що визначає соціальну обумовленість чоловічого та жіночого буття;
* аксіологічний, що затверджує рівну самоцінність особистості чоловіка і жінки;
* функціональний, що розкриває в усіх напрямках зв'язок між жінкою і суспільством;
* інституційний, що орієнтується на вивчення соціальних інститутів, що впливають на
життєдіяльність жінок.

В Україні багато вчених досліджують перелічені питання. Зокрема
Тетяна Воропаєва вважає, що не тільки чоловіки, але й жінки відігравали
важливу роль в історії України, вони надзвичайно багато зробили для
цивілізаційного поступу України як у суспільно-політичній сфері, так і в
rультурно мистецькій, науково-освітній та соціально-економічній сферах
суспільного життя. Наукове вивчення ролі особистості в українській історії
передбачає окреслення основних критеріїв для виокремлення сутності,
значення і специфіки діяльності видатних історичних осіб.
Масштабна перетворююча діяльність історичної особистості, що здійснює великий
вплив на перебіг подій та суттєві перспективні зміни в житті держави, нації і суспільства, які
приводять до кардинальної реорганізації буття (як реального, так і ідеального), може
оцінюватися за такими основними критеріями:
1) особистий вибір у важливій (суспільно значущій, колізійній, конфліктній тощо) ситуації
як здійснення вільного й відповідального волевиявлення; 2) вклад (поняття, близьке до
відомого виразу «вкладати душу») в інших людей, тобто ідеальна представленість
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(«інобуття») особистості в інших людях (продовження себе в дітях, онуках, учнях,
наступниках, спадкоємцях,
вихованцях,
прихильниках,
продовжувачах
справи,
шанувальниках творчості тощо), особистісний вплив на представників інших поколінь,
наповнення новим змістом і новими цінностями знань і почуттів інших людей, залучення їх
до діяльності, необхідної для поступу держави, нації й суспільства; 3) вихід «за межі»
ситуативних вимог, рольових приписів, наявних стандартних завдань і норм (подолання
буденності,
стереотипності,
уніфікованості,
гедонізму,
власних
пристрастей,
пристосовництва тощо); авторство як прорив із безіменності та анонімності середньовічного
світу «мовчазної більшості»; докорінна ломка застарілих форм діяльності, які заважають
прогресивному розвитку суспільства; творчість; інноваційна, наднормативна, надситуативна,
неадаптивна активність; прокладання нових шляхів у політиці, науці, мистецтві, освіті тощо;
4) особисті вчинки та діяння (як спосіб особистісного існування, самоактуалізації та
подолання обставин, як кардинальні зміни наявного буття, як прояв свідомої соціальної
творчості, суб’єктної життєвої позиції, моральнісності, духовності, альтруїзму, патріотизму,
громадянськості тощо), які дають адекватну відповідь на «виклики часу»; 5) суспільні
(ідейні, духовносвітоглядні, моральні, культурно&цивілізаційні, релігійні, мистецькі тощо)
несення; особистий внесок в громадську справу, в розвиток науки, культури, техніки; 6)
подвижництво і героїзм; 7) особиста самопожертва, зумовлена вищими суспільними та
духовними цінностями.

Перераховані критерії репрезентовані в діяльності багатьох історичних
постатей, як чоловіків, так і жінок. Проте жінці було набагато складніше
стати видатною історичною особою через суспільно-політичні, культурноісторичні, економічні, соціально-психологічні та інші причини. І тому
надзвичайно важливою ознакою видатних жінок є їхня суб’єктність.
Суб’єктність – це інтегральне особистісне утворення, яке проявляється
через сутнісні властивості (або базові характеристики), що об’єднані в цілісну
структуру. Такими базовими характеристиками суб’єктності є: активність,
автономність,
соціально-психологічна
адаптованість,
внутрішня
самодетермінація, рефлексивність, внутрішній локус контролю, усвідомленість
поведінки,
самостійність,
ініціативність,
свобода,
відповідальність,
креативність, самоцінність, визначена життєва позиція, розуміння і прийняття
Іншого, здатність до інтеграції, домінантність, нонконформізм, вміння
приймати оптимальні рішення, здатність до самовизначення, саморозвитку,
самоорганізації та самовдосконалення. Базові суб’єктні характеристики людини
тісно пов’язані з її особистісним потенціалом і могли проявлятись у будь-яку
історичну добу.
Відомо, що у давньоруських літописах не дуже часто згадувались
дружини, доньки та онуки князів, хоча серед них було немало видатних
особистостей, вплив яких інколи поширювався далеко за межі Руської землі.

31

© Антонов В.М.

Зокрема, княгиня Ольга, перша княгиня-християнка, провела першу в історії
Руської держави податкову реформу, установила тверді норми збору данини
(«уроки» та «устави»), відновила мир і порядок на підвладних теренах, успішно
займалася зовнішньою політикою. Анна Ярославна, донька Ярослава Мудрого
була розумна і «стараннадо книг», уже в ранній юності вона знала грецьку і
латинську мови. Після одруження з Генріхом І Капетом вона стала королевою
Франції, проявляючи у своїй державній діяльності мудрість, далекоглядність та
політичні здібності. У ролі опікунки Анна підписувала разом зі своїм старшим
сином, королем Філіппом І, різні державні акти. Один з останніх документів з її
підписом датовано 1075 роком. У місті Санліссі (що розташоване біля Парижа),
збереглася невелика каплиця, зведена в XI ст., біля дверей цієї каплиці є
скульптура жінки у повний зріст з написом: «Анна руська, королева Франції,
засновниця собору в 1060 p.». Отже, княгиня Ольга і королева Франції Анна
успішно реалізували свою суб’єктність у політичній сфері.
Інші дві відомі жінки Єлизавета Ярославна і Євпраксія Всеволодівна
також прагнули реалізувати себе в суспільно-політичній сфері, але їхні долі
склалися по-різному. Єлизавета Ярославна (донька Ярослава Мудрого)
побралася у 1044 р. з норвезьким принцом (який став у 1046 р. королем)
Гаральдом Сміливим. Знаменитий ватажок варязьких дружин, хоробрий воїн і
король Гаральд був надзвичайно вражений розумом та красою своєї дружини, і
склав сагу на її честь. Після смерті Гаральда Єлизавета стала дружиною (у 1067
р.) данського короля Свена Естрідсена. Євпраксію Всеволодівну (доньку
київського князя Всеволода Ярославича і онуку Ярослава Мудрого) віддали
заміж за маркграфа Північної Саксонії Генріха Високого в дуже юному віці.
Перед одруженням Євпраксія навчалась у Кведлінбурзькому жіночому
монастирі, де вона вивчила німецьку і латинську мови і прекрасно оволоділа
«книжними премудростями». Через рік після одруження Євпраксія
(маркграфиня Штаденська) стала вдовою. Пізніше в неї закохався імператор
Генріх ІV, і після одруження з ним розумна і красива 19- річна Євпраксія стала
імператрицею Адельгейдою (королевою Священної Римської імперії). Проте
Генріх ІV був аморальною особою, він надзвичайно брутально ставився до
своєї дружини. Над Євпраксією знущався не тільки її чоловік, але і придворні
за його наказом. Син Генріха ІV засуджував насильство батька над мачухою і
часто захищав її (адже багатьом було відоме жорстоке й аморальне ставлення
Генріха ІV до власної матері, сестри і першої дружини). Проте Євпраксія
Всеволодівна вирішила не терпіти знущання і насильство, а боротися з цим.
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Вона втекла від свого чоловіка і звернулася за допомогою до папи Урбана ІІ.
Євпраксія публічно звинуватила свого чоловіка Генріха ІV на церковних
соборах в Констанці та П’яченці. Мужня жінка знайшла в собі сили відкрито
виступити проти наймогутнішого правителя Середньовічної Європи. Генріх ІV
був засуджений, а Євпраксія після розлучення повернулася через Угорщину до
Києва (1106 р.), де постриглася в черниці. Таким чином, боротьба Євпраксії за
свою людську гідність була одним з перших прикладів боротьби
жінки&русинки за свої права. Інша Євпраксія, донька київського князя
Мстислава, онучка Володимира Мономаха отримала гарну освіту і з молодих
років прагнула лікувати людей. Її цікавили секрети народної медицини, дія
цілющих рослин, властивості різних лікарських засобів. Серед її наставників
був лікар-візантієць, який передав їй основи медичних знань того часу, це
вплинуло на те, що Євпраксія стала першою жінкою-лікарем в історії України.
Коли Євпраксії було шістнадцять, її видали заміж за одного з близьких родичів
візантійського імператора Іоанна Комніна. При вінчанні в Константинополі
Євпраксія отримала грецьке ім’я Зоя і високий титул севастократи. 1129 р. вона
народила доньку, але через короткий час стала вдовою. Після цього Євпраксія
Зоя переїхала до Константинополя і почала займатися практичною медициною.
У 1130-ті роках Євпраксія Зоя стала першою не лише на теренах Руської землі,
але й у всій Європі жінкою, яка написала п’ятитомний медичний трактат
«Алімма» («Мазі»), який дійшов до на ших днів. В цьому трактаті, написаному
грецькою мовою, йдеться про фізіологію людини, різні захворювання, методи
їх діагностики і лікування, про загальну гігієну та принципи здорового способу
життя [7]. Доволі значна частина порад, які пропонувала Євпраксія-Зоя, відпові
дають сучасним науковим поглядам. Отже, Євпраксія-Зоя змогла реалізувати
свою суб’єктність в улюбленій професійній сфері. Сестра Володимира
Мономаха Ганна Всеволодівна (Янка) мала розвинутий інтелект і гарний
характер. Її батько, князь Всеволод Ярославич, навчив дочку грамоти й
прищепив їй любов до знань. Вже у віці десяти років він доручав їй
переписувати рукописи та документи. Янка не тільки швидко засвоювала
прочитане, але й прагнула навчати інших. Коли їй виповнилося вісім років,
вона була заручена зі спадкоємцем візантійського престолу Костянтином.
Проте троном заволодів не Костянтин, а Михайло. І Костянтина з його братом
було пострижено в ченці й ув’язнено в монастир. За середньовічним звичаєм
Янка (незважаючи на умовляння батька), вирішила розділити долю Костянтина
і стати черницею. Батько побудував для доньки нову обитель, яку згодом
почали називати «Янчин монастир». Князівна створила у своєму монас тирі
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першу на теренах Русі школу для дівчат. Тут могли навчатися дівчата різних
станів, аби тільки вони були «охочі до наук». У школі вивчали грамоту,
рахування, а також деякі ремесла (прядіння, ткацтво, пошиття одягу та художнє
вишивання). Школа в «Янчиному монастирі» існувала упродовж кількох
десятиліть. Ганна Всеволодівна мала не тільки гострий розум, але й дипло
матичні здібності, батько доручав їй справи державного значення. Зокрема,
1088 р. вона поїхала до Константинополя для того, щоб знайти гідного
спадкоємця нещодавно померлому київському митрополитові. Після смерті
Ганни Всеволодівни монастир став усипальницею усіх нащадків Всеволода
Ярославича. Отже, Ганна Всеволодівна змогла реалізувати свою суб’єктність не
тільки в освітньо-виховній та морально-етичній сферах, але й на ниві
міжнародної дипломатії. Полонянка Роксолана (Анастасія Лісовська,
донька священика Гаврила Лісовського з Рогатина) у 1530 р. стала дружиною
одного із наймогутніших правителів Османської імперії султана Сулеймана І
(Пишного), який дуже кохав її і присвячував їй ніжні вірші. Сулейман І був
добре освіченим, розумівся на літературі, філософії, окрім східних мов знав ще
й слов’янські. За свій гострий язик і «сріблястий сміх» Роксолана отримала
наймення Хуррем («Весела»), її також називали Русса. Сулейман І надав Роксо
лані статусу баш-кадуні (головної дружини) і називав її Хасекі («Мила серцю»).
Вона народила чотирьох синів і доньку. Історики стверджують, що не лише
краса та весела вдача бранки, але і її швидкий розум, здатність миттєво
розумітися в хитросплетеннях інтриг і вдалі поради з питань зовнішньої
політики дозволили Роксолані швидко піднятися до становища першої дружини
та сподвижниці султана. Ніколи ще жінка при східному дворі не відігравала
такої важливої ролі. Під впливом Роксолани султан розпустив гарем,
переженив колишніх дружин із придворними та офіцерами своєї армії, а сам
залишився з єдиною та коханою. Це так вразило сучасників, що вони почали
приписувати Роксолані чаклунські здібності. Роксолана справді була над
звичайно розумною і хитрою, вона знала кілька мов (зокрема, перську і
арабську), добре розбиралася в мистецтві та державних справах. Вона приймала
іноземних послів, відповідала на листи іноземних правителів, вельмож та
відомих митців. За її ініціативою в Стамбулі було побудовано кілька мечетей,
баня і медресе. Життя Роксолани (матері султана Селіма ІІ), що увійшла не
лише в українську, але й у світову історію, виявилося недовгим, вона померла
в 1558 р. Але й у наші дні в Стамбулі можна побачити величну мармурову
усипальницю, єдину в Туреччині гробницю, споруджену над тілом жінки.
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Отже, Роксолана змогла реалізу вати свою суб’єктність одночасно у кількох
сферах життя.
Таким чином, ми бачимо, що за традицією (яка склалася ще в княжу добу
української історії) жінки мали досить широкі права. За час відсутності
чоловіка вони могли підписувати за нього будь-які документи. Якщо чоловік
був державним діячем, дружина діяла в руслі його політики, а інколи й
незалежно. Траплялося, що після смерті чоловіка, котрий обіймав державну
посаду, дружина успадковувала не лише його майно, але й посаду. В козацьку
добу широко відомими були Ганна Борзобагата-Красенська та княгиня Софія
Ружинська з Карабчева. Зокрема, Ганна Борзобагата-Красенська, як жінка
надзвичайно рішуча і владна, зуміла підкорити не лише свого чоловіка, але й
тестя (Луцького єпископа). Вона самостійно розпоряджалася майном і
скарбницею Луцького єпископства, вела світське судочинство і часто робила
«наїзди» на незговірливих сусідів. Коли розлючений Стефан Баторій підняв
проти Ганни збройне ополчення чисельністю в кілька тисяч шабель, то це її
зовсім не збентежило. Вона зібрала потужний загін з гайдуків та артилерії і
завдала нищівної поразки нападникам. При цьому вона надягла «панцир», взяла
меч і особисто брала участь у всіх боях. Княгиня Софія Ружинська, скривджена
князями Корецькими, в 1608 р. також зібрала ціле військо (майже шість тисяч
осіб піхоти й кінноти) і під звуки маршу, зі штандартами, оточила, взяла
штурмом і спалила вщент замок Корецьких у місті Черемошне.
Олена Завистна після оточення польськими військами укріпленого
містечка Буш на Поділлі (1654 р.) з’ясувала, що сили нерівні, що в місті
відбулася зрада і падіння фортеці неминуче. Вона власноручно вбила чоловіказрадника, потім підпалила пороховий льох і підірвала себе
разом із дітьми та невеликою кількістю захисників містечка, які ще залишалися
живими. Разом із ними загинули майже чотири тисячі поляків, які саме у цей
момент увірвалися в місто.
Отже, українські жінки проявляли свою суб’єктність у багатьох сферах
життя. Вони вміли боротися за свої права і обстоювати власну свободу. І це
відобразилось навіть у мові. Зокрема, українські слова «дружина»,
«одружуватися» означають, що жінка є подругою, рівнею своєму чоловікові, а
не його рабинею. Українські жінки щиро вболівали за свою країну і боролися за
її свободу й незалежність, за її цивілізаційний поступ, віддаючи для цього свої
зусилля, знання, почуття, енергію, а іноді й життя. Своєю багатогранною
діяльністю вони вплинули не тільки на розвиток освіти, науки, культури й
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мистецтва, але й на розвиток соціально-економічної та політико&правової сфер
суспільства.
Кожна з видатних українських жінок є яскравою зіркою в історії
України [45, 64]:
• Христина Алчевська – українська письменниця, перекладачка, педагог,
організаторка народної освіти для дорослих;
• Олена Апанович – науковець, видатний український історик;
• Бланка Баранова – організаторка українського жіноцтва й голова
української секції Ліги Миру і Свободи, відома журналістка;
• Ганна Барвінок (Олександра Куліш) – видатна українська
письменниця, яка запропонувала для обговорення жіночу тему;
• Ольга Басараб – розвідниця, громадськополі тична діячка в Галичині,
національна героїня;
• Марія Башкирцева – відома художниця, поетеса;
• Клавдія Бельтюкова – відомий науковець, мікробіолог;
• Катерина Білокур – видатна художниця;
• Ірина Вільде – відома українська письменниця;
• Марко Вовчок – видатна українська письменниця;
• Катерина Галицька – видатна громадська діячка, педагог,
письменниця, народна учителька в Галичині, керівник жіночої громади
в Чернівцях, Львові, заступниця голови Світового союзу українок;
• Анастасія ГольшанськаЗаславська – меценат, громадська діячка, що
долучилась до створення Пересопницького Євангелія;
• Алла Горська – мисткиня, відома громадська діячка;
• Грицько Григоренко (Олександра Судовщикова Косач) – письменниця,
громадська діячка;
• Катря Гриневичева – письменниця, громадська діячка, організаторка
жіночого руху на Галичині; журналістка, голова Центрального
об’єднання українського жіноцтва Галичини і Волині Союзу українок;
• Катерина Грушевська – науковець, історик, український культуролог,
фольклорист, етносоціолог;
• Марія Грушевська – перекладачка, педагог, громадська діячка; входила
до складу Української Центральної Ради, президії Української
національної жіночої ради;
• Ольга Грушевська – український історик, літературознавець,
просвітителька;
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• Єлизавета
Гулевичівна
(Галшка)
–
меценат,
фундаторка
КиєвоМогилянської академії;
• Дніпрова Чайка (Людмила ВасилевськаБерезина) – письменниця,
просвітителька, працювала в журналі «Наша доля»;
• Олена Доброграєва – очолювала перший український жіночий гурток
на Вищих жіночих курсах у Києві, українська громадська діячка;
• Людмила Драгоманова – просвітителька, громадський діяч;
• Олександра Єфименко – історик, етнограф, перша жінка в Російській
імперії, яка отримала ступінь доктора російської історії;
• Галина Журба (Галина Домбровська) – українська письменниця,
просвітителька;
• Оксана Забужко – науковець, письменниця, громадська діячка;
• Марія Загірня (Марія Грінченко) – перекладачка, просвітителька;
• Ніна Заглада – науковець, український етнограф;
• Олена Залізняк-Охримович – педагог, громадськополітична діячка,
очолювала «Український жіночий союз», голова Світової Федерації
українських жіночих організацій;
• Марія Заньковецька – видатна українська актриса, одна з засновниць
українського національного театру, просвітителька;
• Марія Зерова – відомий український науковець, професор;
• Ілона Зріні – хранителька мукачівського замку «Паланок», єдина
жінка, нагороджена спеціальною султанською грамотою – атнаме;
• Олена Казимирчак-Полонська – відомий науковець, астроном;
• Олена Кирилівська – українська письменниця, громадськополітична
діячка, видавець, організаторка сільського жіноцтва в Галичині;
• Раїса Кириченко – видатна українська співачка;
• Ганна Кисіль – голова Міжнародної Громадської Організації «Четверта
хвиля»;
• Ольга Кобилянська – видатна українська письменниця і громадська
діячка; одна з ініціаторок створення Товариства руських жінок на
Буковині;
• Наталія Кобринська – українська письменниця і громадська діячка,
засновниця жіночого руху в Галичині;
• Лідія Кордюм-Островська – відомий кінорежисер;
• Ліна Костенко – видатна українська поетеса і письменниця,
громадський діяч;
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• Неоніла Крюкова – українська народна артистка розмовного жанру,
Герой України;
• Августа Кохановська – художниця, громадський діяч;
• Михайлина Коцюбинська – письменниця, науковець, громадська
діячка;
• Уляна Кравченко (Юлія Шнайдер) – українська письменниця, поетеса,
учасниця жіночого руху в Галичині;
• Соломія Крушельницька – видатна українська співачка та
просвітителька;
• Ганна Кузьміна-Караваєва – поетеса, релігійна і громадська діячка;
• Олена Левчанівська – педагог і політик, перша і єдина жінка, яка
представляла інтереси волинян у найвищому органі державного
управління в міжвоєнний період;
• Пелагея Литвинова-Бартош – етнограф, письменниця, громадська
діячка;
• Марія Магдалена Мазепина – просвітниця, мати гетьмана Івана
Мазепи;
• Ірина Маланюк – всесвітньовідома українська оперна і камерна
співачка;
• Ніна Матвієнко – видатна українська співачка;
• Оксана Мешко – українська громадська діячка, діячка українського
національновизвольного руху 1960–1980 рр., член Української
Гельсінської групи;
• Зінаїда Мирна – видатна культурноосвітня і громадська діячка, голова
Союзу українського жіноцтва;
• Валерія О’КоннорВілінська – письменниця, голова Української секції
Жіночої Ліги миру і свободи;
• Наталя Осадча-Яната – відомий науковець, ботанік;
• Соломія Павличко – письменниця, публіцистка, авторка праць з історії
фемінізму;
• Атена Пашко – відома поетеса, громадський діяч;
• Оксана Петрусенко – видатна українська співачка та громадський
діяч;
• Оксана Пахльовська – відомий науковець, письменниця, публіцист,
громадська діячка;

38

© Антонов В.М.

• Наталія Полонська-Василенко – український історик; одна з перших
жінокпрофесорів Київського університету, одна з найперших жінок
докторів історичних наук УРСР;
• Марія Приймаченко – видатна українська художниця;
• Антоніна Прихотько – відомий науковець, фізик;
• Надія Пучковська – відомий науковець, професорофтальмолог;
• Олена Пчілка (Ольга Драгоманова) – українська поетеса, авторка
прозових та драматичних творів, перекладач, науковець, фольклорист,
етнограф, публіцист, журналістка, видавець, педагог і актив на
громадська діячка;
• Дарія Ребет – українська політична і громадська діячка, публіцист;
активістка жіночого руху в еміграції;
• Мілена Рудницька – педагог, журналістка, відома західноукраїнська
суспільнополітична діячка, ідеолог та провідниця українського
жіночого руху;
• Софія Русова – українська громадськоосвітня діячка, педагог,
журналістка, одна з організаторів українського жіночого руху, яка
прагнула об’єднати зусилля жіноцтва Східної та Західної України,
входила до складу Української Центральної Ради;
• Надія Світлична – журналістка, громадська діячка, репресована,
удостоєна Шевченківської премії «за активну публіцистичну
діяльність»;
• Ірина Сеник – Герой України, поетеса, найдовгостроковіший
політв’язеньжінка, одна з 100 Героїнь світу, громадський діяч,
Заслужений майстер народної творчості;
• Олена Січинська – громадська діячка; відігравала значну роль в
українському жіночому русі;
• Людмила Смоляр – історик, дослідниця історії жіночого руху України;
• Людмила Старицька-Черняхівська – українська письменниця,
літературний критик, драматург, перекладачка, громадська діячка;
учасниця жіночого руху в Україні, входила до складу Української
Центральної Ради;
• Олена Степанів-Дашкевич – науковець, українська військова і
громадська діячка, доктор філософії, педагог; співзасновниця
товариства «Січові стрільці – 11», мати видатного історика Ярослава
Дашкевича;
• Оксана Стешенко – просвітителька, громадська діячка, письменниця;
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• Надія Суровцова – одна з визначних постатей в міжнародному
пацифістському русі – Інтернаціональній Лізі миру і свободи; історик,
літературознавець, журналістка, громадська діячка;
• Олена Теліга – видатна українська поетеса, громадська діячка, яка
присвятила своє життя боротьбі за незалежну Україну;
• Наталя Ужвій – видатна українська актриса, просвітителька,
громадська діячка;
• Леся Українка – видатна українська поетеса, прозаїк, драматург,
перекладачка, літературний критик і фольклористка;
• Олена Федак-Шепарович – діячка українського жіночого руху,
журналістка, борець за жіночу рівноправність; заступниця голови
Союзу українок, редакторка журналів «Жінка», «Громадянка», «Світ
українки»;
• Варвара Ханенко – культурно громадська та просвітницька діячка та
благодійниця;
• Квітка Цісик – видатна співачка української діаспори;
• Наталя Чухим – науковець, пропагувала гендерні ідеї в Україні;
• Герміна Шухевич – українська громадська діячка, одна з організаторів
українського жіночого руху та жіночої освіти у Галичині; засновниця
«Клуба русинок» (Львів), співзасновниця Інституту Святої Ольги;
• Катерина Ющенко – видатний науковець, математик, кібернетик;
• Любов Яновська – письменниця, громадська діячка;
• Тетяна Яблонська – видатна українська художниця та багато інших.
Таким чином, українські жінки були не тільки носіями української культури та
духовних цінностей, берегинями національних звичаїв і традицій, вони виступали також як
активні суб’єкти різних сфер суспільного життя. Україна повинна включитись до
загальносвітової тенденції збільшення залучення жінок до економічного життя, політичного
управління, підвищення їх соціально-культурної ролі в державі. Потрібно забезпечувати
умови для рівноправної участі жінок у громадсько-політичній діяльності, сприяти
усвідомленню жінками свого високого призначення в моральному оздоровленні суспільства і
відродженні національної культури. Сьогодні потрібно стимулювати нашу сучасницю бути
насамперед Жінкою, з усіма притаманними їй рисами. Кожна жінка має повірити у власні
можливості, розвивати свій потенціал, реалізовувати свою суб’єктність у різноманітних
сферах діяльності.
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1.4. Чоловік - алмазний фонд людства
Розглянемо гносеологічні передумови формування поняття акмеології.
Сім мудреців, сягнувши Акме- (у якості вищого еталону досягнення Мудрості) [57].
1. Соломон (1011 - 928 рр. до н.е.).
2. Фалес из Мілета(624 – 547 рр. до н.е.).
3. Біант із Приени (590 – 530 рр. до н.е.).
4. Солон із Афін (640 560 рр. до н.е.).
5. Питтак із Митилени (570 – 560 рр. до н.е.).
6. Клеобух із Лінда (ок 600 рр. до н.е.).
7. Хилон із Спарти (596 – 528 рр. до н.е.).
8. Периандр із Коринфа (627 – 586 рр. до н.е.).
Історичні аспекти акмеологічного знання
І – етап: «Осмислення досягнень у природі».
1. Анаксимандр із Мілета (610 - 546 рр. до н.е.)
2. Анаксимен (585 - 525 рр. до н.е.)
3. Гераклит (520 - 460 рр. до н.е.)
4. Пифагор (580 - 500 рр. до н.е.)
5. Ємпедокл (490 - 430 рр. до н.е.)
6. Демокрит (460 - 370 рр. до н.е.)
7. Фалес (624 - 547 рр. до н.е.).
ІІ – етап: «Осмислення сутності людини».
1. Сократ (469 -399 рр. до н.е)
2. Платон (427 - 347 рр. до н.е)
3. Аристотель (384 - 322 рр. до н.е)
ІІІ - етап «Автономність особистості - етична проблематика».
1. Антисфен (445 - 360 рр. до н.е).
2. Пиррон (~ 360 -275 / 270 рр. до н.е).
3. Епікур (341 - 270 рр. до н.е).
4. Аполлодор из Селевкии (був у розвіті біля 150 г. до н. э.).
5. Аполлодор Фалеронский — послідовник Сократа,
6. Аполлодор із Афін (Александрійський) (II ст. до н. э.) — философ-эпикурієць, голова
епікурейської школи у Афинах.
7. Сенека (~ 2 - 65 рр. н.е).
8. Епиктет (50 130 рр. до н.е).
9. Аврелій Марк (161—180 рр. н.е).
Акме у Китаї:
1. Конфуцій (551 - 479 рр. до н.е).
2. Мен -цзи (372 -289 рр. до н.е).
3. Сюнь цзи (313 - 235 рр. до н.е).
4. Мо - ци (479 400 рр. до н.е).
5. Хань Фей (280 -233 рр. до н.е).
Акме в Індії. Акмеологічні досягнення у філософії Древньої Індії описані у ведичній
літературі. У Ведах (Арманьяках) розповідається про атман (у перекладі «Сам»), тобто про
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сутність живого організму. У Джайнізмі стверджувалося про перевагу знань метою
досягнення звільнення від «страстей» та роз’єднання душі і матерії. У Буддизмі
наголошується на єдності знання і моралі, досягнення стану нірвани. У філософії Санкх»я
підкреслювалося залежність страждань від не знання. У філософії Йоги головне це
усвідомлення «я» , як вільного духу, що стоїть вище матеріального; абсолютне Акмедосягається за рахунок «чистої свідомості». У всіх філософіях Акме- розумілося як
звільнення душі від влади матерії.
Акме у середньовічній філософії.
1. Філон Александрійський (1 ст н.е.).
2. Клімент Александрійський (150 - 215 н.е.).
3. Оріген Александрійський (185 -215 н.е.).
4. Тертулліан (160 - 220 н.е.).
5. Аврелій Августин (353 - 430 рр).
Акме- схоластика ( грец. шкільний, вчений).
1. Боєцій (480 - 524 рр.).
2. Фома Аквінський (1225 - 1274 рр.).
Акме- християнська мистика (с. 84)
1. Бернар Клервоський (1090 - 1153).
2. Иоган Екхарт (1260 - 1327).
3. Ібн Рушд (1126 - 1198).
Акме епохи Відродження - ХІУ - ХУІ ст.(с. 88)
1. Манетти (1396 - 1459).
2. Ф. Петрарка (1304 - 1374).
3. К. Салютатти (1331 - 1406).
4. Л. Бруні (1374 - 1444).
5. П. Брагголіні (1380 - 1459).
6. Л. Алберті (1404 1472).
7. Піко делла Мірандолла (1463 - 1499).
8. Н. Макіавеллі (1469 - 1527).
9. Т. Мор (1478 - 1535).
10. Т. Кампанелла (1568 - 1639).
11. М. Монтень (1533 - 1592).
Акме Нового Часу - як перемога над природою.
1. Г.Галілей (1564 - 1642).
2. Ф. Бекон (1561 - 1626).
3. Т. Гоббс (1588 - 1704).
4. Д. Локк (1632 - 1704).
Акме- Людини - як підпорядкування розуму.
Б. Спиноза (1632 - 1677).
Глобальне Акме - як Світова гармонія.
Г.Лейбніц (1646 1716).
Акме епохи «просвітництва» або відродження.
1. Вольтер (1694 - 1778).
2. Ж.Ж.Руссо (1712 - 1778).
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3. Ж. Ламетрі (1709 1751).
4. П. Голбах (1723 - 1789).
5. К. Гельвецій (1715 - 1771).
6. Д. Дідро (1713 - 1784).
7. В.А. Моцарт (1756 - 1791).
Акме у німецькій класичній філософії.
1. І. Кант (1724 - 1804).
2. Огюст Конт (1798 - 1857) - ввів термін «соціоніка».
3. Иоган Готліб Фіхте (1762 - 1814) - «Наукологія - Наука всіх наук».
4. Г. Гегель (1770 - 1831).
Акме - як аскетичний квієтизм (лат. quietus = спокійний, бездіяльний).
А. Шопенгауєр (1788 - 1860).
Акме- як віра і відмова від розуму.
С. Кьеркегор (1813 - 1855).
Акме- як воля до влади.
Ф. Ницше (1844 - 1900).
Акме- як сублімація статевого потягу.
З. Фрейд (1856 - 1939).
Акме у неотомізмі («»Союз розуму і віри).
Ж. Мартен (1882 - 1973).
Акме у екзистенціоналізмі («існування», відображення внутрішнього світу людини).
1. М. Хайдегер (1889 - 1976).
2. Ж.П. Сартр (1905 - 1980).
3. К. Ясперс (1883 - 1964).
Акме- у російській філософії (удосконалення людини)
1. В.Н. Татіщев (1686 - 1750).
2. М.В. Ломоносов (1711 - 1765).
3. Я.П. Козельський (1728 - 1794).
4. С.Е. Десницькій (1740 - 1789).
5. А.І. Галич (1783 - 1848) - «Людинознавство»
6. Н.В. Станкевич (1813 - 1840).
Акме- як єдність почуття, віри, розуму.
1. А.С. Хомяков (1804 - 1860).
2. І.В. Киреєвський (1806 - 1856).
Акме- Людини - як вільної особистості.
1. А.І. Герцен (1812 - 1870).
2. Н.Г. Чернишевський (1828 - 1889).
Акме- як потяг до ідеалу.
П.Л. Лавров (1823 - 1900).
Акме- як любов.
В.С. Соловьев (1853 - 1900).
Акме - як відродження особистості після падіння.
1. Ф.М. Достоевський (1821 - 1881).
2. К.Н. Леонтьев (1831 - 1891).
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Акме- у космічному масштабі (Акме соціуму)
1. Н.Ф. Федоров (1828 - 1903).
2. С.Н. Булгаков (1871 - 1944).
3. Джуліан Соррелл Хакслі (1887 - 1975).
4. Н.Н. Вавілов1 (887 - 1943)
5. Е.П. Блаватська (1831 - 1891).
6. Г.І. Гурджієв (1677 - 1949).
7. К.Є Ціолковський (1857 - 1944).
8. А.Л. Чижевський (1897 - 1964).
9. В.І. Вернадський (1863 - 1945).
Акме- як єдність духовного і тілесного
В.В. Розанов (1859 - 1919).
Акме- Свобода як творчість.
1. Н.А. Бердяєв (1874 - 1948).
2. Л.І. Шестов (1866 - 1938).
3. П.Д. Успенський (1874 - 1944).
4. Д.Л. Анреєв (1906 - 1959).
5. М.О. Рибніков (1880 - 1961).
До акмеологів також відносять таких видатних особистостей як:
1. Л.А. Фейербах (1804 - 1872).
2. Я.Н. Миклухо- Маклай (1846—1888).
3. Карл Берр (1792 - 1876).
4. І.М. Белинський (1811 - 1848).
5. І.П. Мержеєвський (1838 - 1908).
6. І.М. Сеченов (1829 - 1905).
7. В.М. Бехтерев (1857-1927)).
8. І.П. Павлов (1849 - 1936).
9. А.А. Ухтомський (1875 - 1942).
10. К.Д. Ушинський (1824 -1970)
11. Хакслі Олдос Леонард (1894 - 1963).
12. П.К. Анохін (1898 - 1974).
13. Б.Г. Ананьев (1907 - 1972).
Акме- Сучасності.
1. Н.В. Кузьміна.
2. А.А. Бодалев.
3. К.А. Альбуханова- Славська.
4. А.Д. Бейсман.
5. Ю.А. Гагін.
6. П.А. Флоренський.
7. І.П. Волков.
8. В.П. Бранський.
9. С.Д. Пожарський.
10. А.А. Деркач.
11. А. В. Гагарін
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1.5. Акмеологія в Україні
Підґрунтям створення авторської гендерно-статевої етасологічної
акмеологічної моделі стало вивчення досліджень українського дослідника Тартаковського М.С. [63, Додаток 3], а також всесвітньо відомого педагогаантрополога українського походження, «вчителя всіх сучасних вчителів» Ушинського К.Д. [66, Додаток 2] та педагогів-акмеологів: Н.В.Кузьміної,
Б.Г.Ананьєва, О.О.Бодальова, А.О.Деркача, А.В.Петровського, Гагарина О.В.
В Україні та Росії першим почав науково-практично обґрунтовувати
використання комплексного системного вивчення людини на основі
антропологічних наук Ушинський К.Д. [66], а практично використовувати
акмеологію М. Тартаковський, який ще у 1986 р. опублікував роботу «Все
хотят быть красивыми», де на стр. 199 - 200, наголошував: «Акмеология
направлена на максимальное продление во времени творческих возможностей
человека; она стремится гармонизировать физические и духовные потенции
индивида с его телесной конституцией и психическим складом. В акмеологии
трудно отделить научную сторону от искусства, от приобретаемого
человеком в соответствии со своей культурой умения следовать собственной
природе с тем, чтобы полдень жизни длился как можно дольше». Дали він
пише: «… вершинное состояние, акмэ, должно быть достаточно стабильным
и, что еще более важно, полностью осознаваемым; оно должно
характеризоваться не столько узкофизиологическими, сколько духовными и
физиологическими параметрами индивида, более того - личности, такие
параметры исследует акмеометрия как ветвь акмеологии, разрабатывая
системы измерений и обьективные сравнимые показатели, насколько
возможно - числовые, точные. Практическая акмеология, опирающаяся на
науки, всесторонне изучающие человека, и на общую физическую культуру,
может помочь конкретному индивиду решить такую поставленную им перед
собой задачу: выглядеть моложе на четверть, и даже на треть своего
паспортного возраста… Неуклонный рост духовности человека, беспорно,
продлевает его акмэ, да и жизненные сроки в целом… сгруппировав
разнообразнейшие факторы, определяющие наш душевный комфорт (или
дискомфорт), чему акмеология придает чрезвычайно большое значение,
выделим семь важнейших жизненных позиций: здоровье, … семейные
обстоятельства…, материальное положение,…, работу (учебу), …,
жилище,…, социальный статус, …, отношение лиц противоположного
пола». Далі він пропонує тест, з урахуванням цих 7- ми критеріїв, який
дозволяє умовно визначити чи відчуває людина себе щасливою, задоволеною
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життям або не задоволеною на основі принципів акмеології. Більш повно
концепція та принципи акмеології були описані М. Тартаковським у його
книжці «Акмеология» [63].
В Україні створені: Національна Академія Державного Управління при
президентові України (створена психолого-акмеологічна служба). Акмеологію
досліджують і вивчають: в Управлінні організації профнавчання при
Головдержслужбі України, Українському Центрі культурних досліджень (при
НПУ ім. М.П. Драгоманова). Вона включена у навчальну програму Національного
Університету імені М. Драгоманова з дисципліни: «Акмеологія», розробник Гузій
Н.В. Вивчають акмеолоію і у Київському Університеті імені Бориса Гринченка
на кафедрі загальної, вікової та педагогічної психології («Акмеологія», Укладачі:
Лісовець С.В., Шевцова О.М.); на кафедрі фізичного виховання і педагогіки
спорту («Акмеологія у фізичному вихованні» - розробник: Дерека Тетяна
Григорівна). З 2005 р. кожен рік проводиться міжнародна конференція:
“Акмеологія – наука ХХІ сторіччя” на базі Київського Університету імені Бориса
Гринченка. Продекларовано про нову науку – КіберАкмеологія у 2005,
монографія “Модернізація податкової служби. Моделі. Методи АРМ”. Вперше
видана
монографія
“Інтелектуально-математичний
менеджмент:
Кіберакмеологічна концепція” – 2007 р. Автор - Антонов Валерій Миколайович.
В Україні офіційно існує лабораторія акмеології
(науково-методична
лабораторія акмеології освіти) в Житомирському державному університеті
імені Івана Франка, яку очолює О.А. Дубасенюк. Лабораторія створена у 2004 з
метою надання теоретичної та практичної допомоги студентам університету щодо
підвищення рівня їх професійної підготовки на базі кафедри педагогіки, оскільки
саме акмеологія – наука, що вивчає вершинні прояви професіоналізму діяльності,
умови досягнення високої якості освітніх систем. З 2010 року науково-дослідна
лабораторія акмеології освіти активно діє як регіональна філія Всеукраїнської
громадської організації «Українська академія акмеології», яку очолює доктор
філософських наук, професор, академік НАПН України В.О. Огнев’юк. Метою
діяльності науково-дослідної лабораторії акмеології освіти є ініціювання і
координація наукових досліджень у галузі акмеології професійно-педагогічної
діяльності; наукова співпраця з акмеологічними осередками вищих навчальних
закладів України та країн ближнього зарубіжжя; введення в науковий обіг нового
наукового матеріалу. Основними напрямами наукової і організаційної роботи
лабораторії акмеології освіти є:
• ініціювання і координація проведення наукових досліджень у галузі
професійної педагогічної діяльності шляхом залучення до проведення
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досліджень викладачів, співробітників, студентів університету;
створення дослідницьких та проблемних груп; виявлення
перспективних науковців серед студентів, випускників ЖДУ,
працівників галузі освіти, залучення їх до проведення досліджень у
рамках діяльності лабораторії; співпраця з громадськими
організаціями та державними установами для досягнення поставленої
мети;
• допомога учасникам науково-дослідних груп у проведенні досліджень:
встановлення і координація співпраці з провідними навчальними
закладами України та країн ближнього зарубіжжя; затвердження тем
бакалаврських, дипломних, магістерських робіт, тем дисертаційних
досліджень у рамках діяльності лабораторії; накопичення,
опрацювання та розповсюдження інформації про конференції,
семінари з проблем акмеології професійно-педагогічної діяльності;
• введення в науковий обіг нового наукового матеріалу через участь у
роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій, роботі семінарів
та круглих столів; популяризація ідей і наукових здобутків науководослідної лабораторії акмеології освіти; рекомендація кращих
досліджень до публікації у вітчизняних та зарубіжних наукових
виданнях.
Існує також лабораторія акмеологія освіти у м. Рівно (Рівенський
Державний Гуманітарний Університет, психолого-природничий
факультет).
В Україні тему педагогічної акмеології активно опрацьовують: Архіпова
С.П., Голобородько Є.П., Дерека Т.Г., Чумак Л.В., Рибалко Л.С., Гладкова В.М.,
Г.С. Данилова (зокрема, вона розробила модель акмеологічної школи [33]).
Найважливіше, – на думку методолога- акмеолога Лідії Зозулі з Києва, –
допомогти вихованцю самовизначитися щодо власного розвитку. Тоді стає
бажаним кінцевий результат навчання, сам процес набуває якості необхідного
інструмента для досягнення своєї мрії, своєї життєвої вершини. В
Україні
створена достатньо структурована акмеологічна наукова школа. У 2006 році
заснована Українська Академія Акмеологічних Наук (зараз називаеться Українська Академія Акмеології). Місцеві наукові осередки та відділення
УААН функціонують майже в усіх обласних центрах та в ряді більших і
менших міст України. Українська Академія Акмеології та Київський
Університет імені Бориса Грінченка запровадили з січня 2010 р. видання
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наукового журналу «Акмеологія в Україні: теорія і практика» (зараз журнал
має назву «Неперервна освіта: акмеологічні студії»).
Питаннями інноваційних акмеологічних підходів в освіті займаються:
Антонов В.М., Архіпова С.П., Дубасенюк О.А., Сазоненко Г.С. Голобородько
Є.П., Рибалко Л.С., Гладкова В.М., Чумак Л.В., Дерека Т.Г. а також
В.М.Вакуленко, Н.В. Гузій, Г.С.Данилова, Сазоненко Г.С., Г.Д.Щекатунова
та багато інших.
В
Україні
існує
Центр
гендерної
культури
(genderculturecentre@gmail.com). Проект «Центр гендерної культури як
інноваційний центр інтерактивнї гендерної освіти» реалізується у Харкові з
1 січня 2016 за підтримки European Endowment for Democracy. Метою проекту є
створення та налагодження в Харкові діяльності постійно діючої інноваційної
структури, що системно працюватиме в сфері неформальної гендерної освіти
для дорослих, в основі якого лежить ідея Long Life Learning — навчання
протягом життя.
Засновано в Україні «Українська асоціація дослідження жіночої
історії». Членство в Асоціації є добровільним та індивідуальним. Членами
Асоціації можуть бути повнолітні громадяни України, які мають повну вищу
освіту та займаються науково-дослідною та/або освітньою діяльністю в ділянці
жіночої і гендерної історії, мають оригінальні наукові публікації з відповідної
тематики, поділяють мету та сприяють реалізації завдань Асоціації.
Українська асоціація дослідників жіночої історії (УАДЖІ: Адреса
сайту - www.womenhistory.org.ua) – недержавна неприбуткова громадська
організація, є добровільним об’єднанням фахових істориків, які значну частину
своїх наукових інтересів та освітньої діяльності зосереджують на дослідженні
та/або викладанні жіночої та гендерної історії. УАДЖІ була заснована восени
2010 року групою науковців, чиї дослідницькі та викладацькі інтереси значною
мірою зосереджені у ділянці жіночої та ґендерної історії. За словами
представників
УАДЖІ,
головною
метою
діяльності
асоціації
є
інституціоналізація жіночої/ґендерної історії у науково-освітньому просторі
України та інтеграція ґендерного підходу у дослідження минулого і викладання
історії. УАДЖІ є колективним членом Міжнародної федерації дослідників
жіночої історії (International Federation for Research in Women’s History) та
репрезентує інтереси та наукові доробки членів асоціації на міжнародній арені.
Метою діяльності Асоціації є підтримання, сприяння розвитку та координація
досліджень і викладання жіночої і гендерної історії в Україні, а саме:
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інтеграція гендерного підходу в науково-освітній процес і дотримання
принципу гендерної рівності в суспільних практиках
• утвердження високого теоретико-методологічного рівня дослідницької та
викладацької роботи
• створення осередків дослідження жіночої і гендерної історії в науковоосвітніх установах
• підтримка індивідуальних та колективних науково-освітніх проектів
• розробка науково-методичної літератури
Основними завданнями Асоціації є:
• проведення наукових досліджень з жіночої та гендерної історії
• розробка та впровадження освітніх проектів
• інтистуціоналізація жіночої і гендерної історії у вищій школі і
академічній науці
• розвиток співпраці українських науковців між собою та з колегами за
кордоном
• активна співпраця з іншими інституціями та організаціями в Україні та за
кордоном
• протидія явищам академічної несумлінності (плагіату, профанації тощо)
• популяризація наукового доробку членів Асоціації та інших дослідників
Для реалізації своїх цілей і завдань, УАДЖІ: здійснює моніторинг стану
досліджень та викладання жіночої та гендерної історії в Україні; формує
інформаційні банки даних; здійснює фахову експертизу наукових праць,
науково-методичних розробок, освітніх програм тощо; надає консультативну
допомогу науково-дослідним установам, громадським організаціям, органам
ЗМІ, окремим дослідникам; розробляє науково-методичні та дидактичні
розробки (навчальні посібники, підручники, програми навчальних курсів,
методичні рекомендації тощо); організовує науково-освітні заходи
(конференції, семінари, літні школи, тощо); надає інформаційну та науковометодичну підтримку членам Асоціації; популяризує науковий доробок членів
Асоціації в ділянці жіночої і гендерної історії (шляхом організації публічних
лекцій, презентацій, виставок, виступів у ЗМІ і т.п.).
•

Тобто проблемою акмеології опікуються багато визначних вчених, тому
що, акмеологія - це розквіт, вершини розвитку, акме – досягнення у фізичному,
психічному, розумовому, духовно-моральному напрямках життєдіяльності
людини. Акмеологія, це наука – про гармонійний розвиток зрілої особистості;
про цінності людини; про самовдосконалення, самореалізацію, само
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актуалізацію людини; про методи (технології) акме- життєдіяльності особи у
професіональному, духовному, моральному, біо- психо- фізіологічному
напрямках. Об’єкт акмеології - це особа, індивід, суб’єкт діяльності, народ,
культура, цивілізація, людство, що постійно гармонічно (прогресивно,
динамічно) розвивається та само реалізується головним чином у
професіональних досягненнях (чи у всій своїй життєдіяльності, у глобальному
розумінні) з метою досягнення свого найвищого рівня розвитку. Об’єкт
дослідження та формування Акмеології – це: людина як: індивід, особа,
суб’єкт діяльності; малі і великі соціальні угрупування, ‘сукупні суб’єкти’, що
досягають свого Акме; народи, культури, цивілізації, світові угрупування,
людство, що сягають Акме. Предмет акмеології - це: закономірності, процеси,
психологічні механізми, умови та фактори, що сприяють прогресивному
розвитку зрілої Особи та її високим професійним досягненням. Предмет
Акмеології (у широкому розумінні) - це об’єктивні та суб’єктивні фактори, що
сприяють/протидіють прогресивному розвитку людини, народу, мистецтва,
науки тощо, а також закономірності. механізми, інструменти, технології, що
забезпечують можливості досягнення вищого ступеня розвитку – Акме. Галузі
досліджень акмеології - це: 1) онтологічний – прогресивний розвиток зрілої
людини; гносеологічний – історичний аспект розвитку людини; аксіологічний –
цільовий аспект життя людини, що направлений на досягнення вершини
життєдіяльності особи; метологічний - технологічний аспект досягнення мети
людини.
Аспекти Акмеології: 1) віковий аспект досліджень базується на основі
наук: педології –педагогіки дітей та юнацтва; андрагогіки – ‘педагогіка’
дорослих; геронтології – ‘педагогіка’ людей похилого віку; 2) освітній аспект
базується на діагностиці і розвитку знань і умінь у системі:
загальної, професійної, неперервної освіти; 3) професійний аспект пов’язаний
з визначенням можливостей та результатів здійснення трудової діяльності через
тестування: професійних, психологічних, соціологічних якостей тощо; 4)
креативний аспект визначає зусилля, що витрачаються та успішність їх
реалізації; 5) рефлексивний аспект пов’язаний з самосвідомістю Людини у
процесі її розвитку і розумінням комунікаційного довкілля; 6) існують також
інші
аспекти:
біхевіорістичний,
кіберакмеологічний,
когнітологічний,
синергетичний тощо. Існують і різні математичні
дисципліни, що використовуються у акме- психології: «чиста», прикладна,
«логістична» або «інтуїтивістська», «конструктивістська», кількісна, якісна,
«нескінчена», кінцева, неперервна, дискретна, формальна, змістовна, нечислова
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тощо [62]. Відомо, що сучасна психологія це акме- праксеологія, тобто
потужна розгалужена система теоретичних і прикладних дисциплін, що
розвиваються на межах багатьох наук: біо соціальна психологія; вікова
психологія; військова психологія; генетика поведінки; генетична психологія;
диференціальна психологія; експериментальна психологія; етно психологія;
ергономіка; економічна психологія; зоо психологія; інженерна психологія;
історична психологія; космічна психологія; клінічна психологія; медична
психологія; математична, кібернетична, ергатична психологія; нейро
психологія; психолінгвістика; психологія науки; психологія мистецтва;
психофізика; психофізіологія; психометрія; психофізіологія (загальна і
диференціальна); психофізіологічна біоніка і математика; психологія таланту;
психологія характеру; психо фармакологія; психологія права; психологія мови;
психологія людини; психологія праці; психологія соматології; психологія
спорту і фізкультури; психо геронтологія; психо акмеологія; педагогічна
психологія; соціальна психологія; соціо біологічна психологія; соціальна
психологія; соціальна психологія мас;онто психологія; управлінська
психологія; фізіологічна психологія; характерологія тощо. Тобто акмеологічна
психологія - виступає на сучасному етапі як інтегратор багатьох сфер
Людинознавства і основний засіб побудови її загальної теорії і практики.
Розглянемо психолого-акмеологічний підхід
у вивченні впливу
гендерних стереотипів на професійну самореалізацію особистості. Акмеологія,
що виникла на стику природничих, суспільних і гуманітарних дисциплін,
вивчає феноменологію, закономірності та механізми розвитку людини на щаблі
його зрілості. Поняття «зрілість особистості» включає в себе безліч
характеристик, серед яких найбільш важливе місце займає соціалізація
особистості.
Соціалізація - це акумулювання індивідом протягом життя соціальних
ролей, норм і цінностей того суспільства, до якого він належить [1]. За
допомогою соціалізації суспільство відтворює соціальну систему, зберігає свої
соціальні структури, формує соціальні еталони, стереотипи і стандарти
(групові, класові, етнічні, професійні та ін), зразки рольової поведінки. Щоб не
бути в опозиції по відношенню до суспільства, особистість змушена
засвоювати соціальний досвід шляхом входження в соціальне середовище, в
систему існуючих соціальних зв'язків. Однією з основних функцій соціалізації є
формування особистості, адекватно відображає соціальну ситуацію і здатної
взяти на себе вирішення найбільш важливих суспільно значущих завдань, а
також «естафіровать свою духовність живуть в цьому ж суспільстві, країні, сім'ї
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і в єдиному цивілізаційному просторі». Соціалізація здійснюється в результаті
взаємодії безлічі обставин. Обставини, при яких створюються умови для
протікання процесів соціалізації, називають факторами соціалізації. А.В.
Мудрик класифікував ці фактори наступним чином: макрофактори (космос,
планета, світ, країна, суспільство, держава); мезофактори (етнос; місце і тип
поселення - регіон, село, місто, селище; кошти масової інформації - радіо,
телебачення, газети і т. д.); микрофакторов (сім'я, групи однолітків, навчальні,
професійні, громадські групи). Фактори соціалізації - це середовище, яке не є
спонтанним і випадковим. Основною вимогою до розвиваючої середовищі є
створення атмосфери, в якій будуть панувати гуманні відносини, довіри,
безпеки, можливість особистісного зростання, емоційна синтонність. У ній
повинні бути закладені можливості для самореалізації, свободи творчості,
естетичного й морального розвитку. Відповідно до прийнятими суспільством
ідеальними типами особистості здійснюється робота в інститутах соціалізації
по їх формуванню та розвитку. У цьому плані завжди можна говорити про
соціальне замовлення суспільства інститутам соціалізації на типову
особистість. У свою чергу, інститути соціалізації змушені міняти концептуальні
(теоретичні) моделі відповідно до зміненій державною політикою, у тому числі
і освітньої. Одним з основних чинників соціалізації є сім'я (Розділ 4.3). Вона
характеризується як складне соціальне утворення, яке, з одного боку, є
специфічним соціальним інститутом, а з іншого - малої соціальною групою.
Сім'я виконує найрізноманітніші функції: подолання депопуляції, збереження
моральних підвалин, культурних традицій, соціалізації молодого покоління.
Розглянемо ще один важливий фактор соціалізації - етнос. Етнос «історично склалася на певній території стійка сукупність людей, що володіють
загальними рисами і стабільними особливостями культури (включаючи мову) і
психічного складу, і свідомістю своєї єдності і відмінності від іншихподібних
утворень». Існуючі сьогодні держави поліетнічні. Це змушує дивитися на
етнічні проблеми як на найбільш пріоритетні в політиці будь-якої держави, в
тому числі і а Україні. Кожен етнос має свої специфічні особливості, сукупність
яких утворює його національний характер, або психічний склад, які
проявляються в національній культурі. Найбільш
очевидно
етнічні
особливості проявляються на рівні буденної свідомості, зокрема, у змісті
стереотипів. Етнос як фактор соціалізації підростаючих поколінь не можна
ігнорувати, але не слід і абсолютизувати його вплив. Так, при порівняльному
вивченні виховання в численних, не схожих один на одного культурах
виявилося, що під всіх культурах прагнули виховати одні й ті ж риси у дітей
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одного і того ж статі. У хлопчиків основна увага приділялася розвитку
самостійності та прагнення до успіху, у дівчаток - почуття обов'язку,
дбайливості і покірності, але в деяких суспільствах шаблони виховання інші,
чоловіки і жінки поводяться інакше. Доведено, що всі народи прагнуть
виховувати своїх дітей працьовитими, сміливими, чесними. Відмінності
полягають у тому, яким чином здійснюються соціалізація і виховання дітей.
Етнічні особливості, пов'язані зі способами соціалізації, поділяються на
вітальні, то є способи фізичного розвитку дітей (вигодовування, характер
харчування, спорт і т. д.) і ментальні (духовні). На соціалізацію підростаючого
покоління великий вплив надає і духовний склад етносу, який рядом вчених
позначається як менталітет і який формується в специфічних соціокультурних
умовах життя того чи іншого народу.
Менталітет. Менталітет - це сукупність установок і нахилів індивіда
або соціальної групи діяти, мислити, відчувати і сприймати світ певним чином.
А.А. Бодальев (Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и
условия достижения. — М.: Флинта: Наука, 1998) відносить до соціально
психологічних труднощів спілкування бар'єри, пов'язані з етнічною
приналежністю людей. Говорячи про це, він ставить питання про шляхах і
засобах корекції процесу міжособистісної взаємодії. «Стрижневою проблемою
в цьому напрямку є створення продуманої системи формування і розвитку
гуманістичного за своїми характеристиками комунікативного ядра в
особистості на всіх щаблях її онтогенезу. А це передбачає постійну увагу до
розвитку до високого рівня здібностей індивіда до пізнання іншої людини і
самопізнання, ставлення до іншого як до найвищої цінності та вміння творчо
будувати безпосереднє спілкування з ним».
Знання про акме- етнічні відмінності в поведінці чоловіків і жінок, про
установки і стереотипах, що склалися у них в контексті своєї культури,
дозволяє дослідникам скласти основи для проведення корекційної роботи з
метою позбавлення від негативного впливу стереотипів на особу і її професійну
самореалізацію. Критеріями соціалізірованності особистості є: зміст
сформованих установок, стереотипів, цінностей, картин світу; адаптованість
особистості, її нормотіпіческое поведінку, спосіб життя; соціальна
ідентичність.
Виходячи з цього, можна сказати, що етнічні та гендерні стереотипи є
одним з непрямих показників зрілості особистості. Одним із завдань акмеології
є з'ясування характеристик, які повинні бути сформовані у людини, щоб він у
всіх відносинах зміг успішно проявити себе на щаблі зрілості. Ці
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характеристики завжди обумовлені загальними і приватними обставинами, в
яких протікало життя людини. Тому акмеологія простежує механізми і
результати впливів макро, мезо і мікросоціумів і природних умов на людину,
ставлячи і вирішуючи завдання розробки такої стратегії організації його життя,
реалізація якої дозволила б йому оптимально в усіх відношеннях об'єктивувати
себе на щаблі зрілості.

1.6. Акмеологія здоров’я (гендерно-санологічний підхід)
Акмеологія здоров’я базується на принципах таких наук як:
• санологія («здоров’я здорових», само оздоровлення; це наука про
санітарію, профілактику захворювань, збереження здоров’я);
• валеологія (наука, що ґрунтується на теорії культури здоров’я
біоенергетичної системи людини і впливі на живі організми
довкілля, геопатогених зон Землі та інших чинників; це наука, що
порушує проблеми гармонії родинно-шлюбних взаємин і здоров’я
сім’ї);
• геронтологія;
• ювенологія;
• онтопсихологія (грец. «онтос» - сущий, «псюхе» - душа, «логос» вчення, дослідження, міркування - психологія буття людини)
• медична астрологія (зіркова анатомія);
• астрологічна психологія, астрогенотипологія;
• медична антропологія;
• медична кібернетика;
• фізіологічна кібернетика;
• нейрокібернетика;
• педіатрія;
• спортивна медицина;
• етнологічна медицина;
• собріологія;
• рефлексологія (Бехтерев);
• anti - aging;
• макробіотика (наука про продовження життя, Гуфеланд);
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• логотерапія (лікування змістом, тобто просец допомоги людині у
знаходженні зміста, Віктор Франкл Вена);
• санологія – наука про соціальні аспекти вживання алкоголю;
• превентологія – нова наука, головна мета якої вивчення здорового
способу життя: аналізує системне представлення людини про
здоров’я та включає три компоненти: фізичне, психічне, духовне
здоров»я;
• акмеологія та багато інших з урахуванням наступних підходів у
медицині: фетальна терапія; біомедична етика; медичний патер
націоналізм;
медична
деонтологія;
екологічна
музика;
кольоротерапія; ароматерапія; само оздоровлення та самостворення формування і удосконалення самого себе.
Так, наприклад, валеологія базується на синтезі наук — антропологічних,
психологічних, біогенних, екологічних, медичних. Валеологія це педагогічний синтез,
направленний на пізнання людського здоров'я. Валеологія це новий синтез науки і культури.
Відзначимо, ортодоксальна (традиційна ) медицина не може дати відповідь на
питання про суть здоров'я, оскільки медицина вирішує проблеми хвороб, а не здоров’я.
Розглядання «здоров'я» не тільки як медико-біологічної категорії, а і з позицій культури необхідне і правомірне. Але питома вага медико-біологічних наук залишається поки ведучою
у визначенні онтологічних аспектів здоров'я.
Anti - aging медицина ( Анті - вікова медицина). Гормонотерапія - нова наука (метод)
боротьбі зі старінням. Але відомо, що важливі наукові інновації - дуже рідко прокладають
собі шлях, повільно перемагая і переконуючи своїх опонентів. Частіше Опоненти поступово помирають, а підростаючому поколінню нові ідеї знайомі («привични») з
народження. За статистикою відомі наступні цифри, що характеризують зменшення терміну
життя. Серце - більше 31%. Рак - більше 23%. Інсульт - більше 7%. Вчені доводять що
існують наступні категорії хвороб: успадковані, інфекційні, травматичні, вікові (наприклад,
серце - 31, 4%. Рак - 23,3%, інсульт - 6.9%, інші (хронічні, грип, спід тощо)).
В Україні існує - Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова Національної
академії медичних наук України — наукова і практична медична установа в Києві.
Інститут досліджує проблеми старіння та координує експериментальні медико-біологічні,
клінічні і соціально-гігієнічні роботи, що проводиться із зазначеної проблеми в різних
наукових і практичних колективах України. В Інституті сформовані три провідні напрями
його діяльності: дослідження механізмів старіння та пристосування організму, ролі процесів
регуляції в цих механізмах; вивчення особливостей патогенезу, діагностики, клініки,
лікування та профілактики захворювань, що найчастіше зустрічаються в похилому та
старечому віці; дослідження ролі соціальних і гігієнічних факторів в старінні та довголітті
(http://geront.kiev.ua). В РФ з 2004 р. існує - Інститут Бінарного омолодження (ІНБІОМ) (www.inbiom.ru). У Америці з 1993 р. - Американська Академія Антівікової Медицини
(www.wordhealth.net). У світі - Всесвітне суспільство анти вікової медицини (World Society of
Anti - Aging Medicine). Вік людини вимірюється хронологічно (паспортний вік) і біологічно
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(вік людини за станом її біосистеми). Існують наступні біологічні системи Людини, які
змінюються і занепадають / оздоровлюються внаслідок вікових змін. Ендокринна. Імунна.
Метаболічна. Серцева - судинна. Шлунково - кишкова. Репродуктивна. Нервова. М’язова.
Сенсорна. Мозкова.
Проти старіння використовують: гормональну терапію (гормонотерапія); харчові
добавки; харчування антиоксиданти; вітаміни; фізичні вправи, гармонійний образ життя,
стволові клітини, клонування, нанотехнології, тобто створення мікроскопічних пристроїв для
керування атомами, молекулами тощо.

Розглянемо таке важливе питання як стан мозку – це система керування
тілом, емоціями, почуттями, психікою, логікою, агресією, злістю, статевим
тяжінням, тощо. Мозок – супер складна система, яка вивчена на 80 % з яких 40
% - нейтральна, 35 % - відповідають за «райські» задоволення Організму, 5% за «ад». На емоційний стан мозку впливають основні ритми мозку: Альфа
(позитивні емоції), Бета (від’ємні емоції), Дельта і Тета. Головний мозок, у
загальному випадку, розглядають як систему, яка складається з лімбічної
системи (керує емоціями, агресією, статевим тяжінням тощо) і корою головного
мозку, яка відповідає за розум, мислення і урівноважує лімбічну систему.
Порушення балансу / рівноваги викликає «бурю» у мозку, приступи
несамовитості, неосудності («невменяемості»): психоневрологічний синдром.
Психоневрологічний синдром виникає, коли людина накопичує від’ємні емоції
усередині себе і лімбічна система стає супер активною. Мозок Людини –
навіть у абсолютному спокої кожну сек. Отримує до 11 млн. сигналів від різних
рецепторів тіла. Але Свідомість одночасно може сприймати лише біля 40
сигналів. Інші сигнали обробляє, аналізує сортує Підсвідомість. Мозок
можливо досліджувати за допомогою: томографів (комп’ютерних, магнітнорезонансних), енцефалографів, сканування тощо.
Пластичність мозку – це здібність мозку змінювати свої властивості на
мікроскопічному та макроскопічному рівнях після: Навчання, Травмування /
пошкодження, Псих впливу: НЛП, Зомбування, Манкуртування, Психотропних
речовин, Наркотиків (легких: дозволених державою і тяжких:не дозволених
державою), Хвороб, Паталогій, Аномалій, Паралічей, Випромінювань тощо. Це
також відновлювальні здібності мозку, які залежать від його компенсаторних
механізмів. Компенсаторні механізми мозку (відновлювальні фукції) –
залежать від багатьох факторів, зокрема від: Само – достатності, за бажаності,
задоволення, актуалізації, реалізації, створення, навіювання, натхнення,
егоїстичного альтруїзму, освіти, навчання, мотивації тощо; Віри, натхнення;
Багато годинних вправ, практик, сугестій.
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Можна перелічити основі деструктивні чинники, що руйнують здоров’я
людини: алкоголь; куріння; тяжкі наркотики, галюциногени; сексуальні
збочення; азартні ігри; злослов’я; агресія; жадоба; злість; лінь; чревоугодіє;
гординя; гнів; непорядність; «мстливість»; ненависть; чаклунство; екологія;
науково-технічний прогрес; привівки; ліки; віктімність; «отрутна» їжа, вода; Едобавки, ГМО; хамство; зомбування, манкуртування; психоделичні препарати;
целібат (безбрачие); бездіяльність; нерухливість; страх; тоска; скука;
При гендерно-санологічному підході до дослідженні людини автор
комплексно розглядає 10 (десять) систем особи: м’язову, скелетну (кісткову),
нервову, ундокрину, серцево-судину, імунну, дихальну, травлення, сечовивідну,
репродуктивну. Розглядаються 9 (дев’ять) лікарів природи, що допомагають
досягти міцного здоров»я (П. Брег - «Чудо голодування»): сонячний промінь;
свіже повітря і глибоке дихання; чиста вода; натуральне харчування;
голодування; фізичні вправи та навантаження; відпочинок; правильна постава;
розум, мислення, медитація, релаксація.
1.7. Акмеологічна етасологія. Сьогодні не існує єдиної загальноприйнятої
класифікації періодів життєвого розвитку людини. Розглянемо найбільш відомі
з точки зору акмеологічного підходу.
У класифікації Дж. Біррена (1964 рік) виділено 8 фаз життєвого
циклу розвитку людини: перша – немовлячий (до 2 років); друга – переддошкільний вік (від 2 до 5 років); третя – дитинство (5-12 років); четверта –
юність (12-17 років); п’ята – рання дорослість (17-25 років); шоста – зрілість
(25-50 років); сьома – пізня зрілість (50-75 років); восьма – старість (від 75 і
далі). Певний недолік такої класифікації полягає у тому, що виділення другої
фази відбувається не на основі вікового критерію, як всіх інших, а на основі
соціально-педагогічної ознаки.
У класифікації Д. Бромлей (1966 рік) виділено п’ять циклів розвитку:
внутрішньоутробний, дитинство, юність, дорослість, старість.
У класифікації Е. Еріксона виділено такі вікові етапи, стадії
психосоціального розвитку: від народження до 1 року (період немовляти або
орально-сенсорна стадія); від 1 до 3 років (раннє дитинство або м’язево-анальна
стадія); від 3 до 6 років (вік гри або локомоторно-генітальна стадія); від 6 до 12
років (шкільний вік або латентна стадія); від 12 до 19 років (підлітковий і
юнацький вік); від 20 до 25 років (рання зрілість); від 26 до 64 років (середня
зрілість); від 65 років (пізня зрілість).
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У поширеній в сучасних західних школах класифікації В. Квінна
(2000 рік) виділено такі вікові етапи: вік немовляти – від народження до 3
років; раннє дитинство – від 3 до 6 років; дитинство – від 6 до 12 років;
підлітковий вік – від 12 до 18 років; молодість – від 18 до 40 років; зрілий вік –
від 40 до 65 років; похилий вік – від 65 років і далі.
Отже, беручи до уваги практично всі зазначені підходи було виділено
середню вікову періодизацію життєвого розвитку людини:
•
період немовляти (від народження до 2 років);
•
раннє дитинство (від 2 до 6 років);
•
середнє дитинство (від 6 до 12 років);
•
підлітковий вік (від 12 до 15 років);
•
юність (від 15 до 19);
•
рання дорослість (від 20 до 40 років);
•
середня дорослість (від 40 до 60 років);
•
пізня дорослість і старість (від 60 і далі).
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2.Акме- Жінки України
«Из женских глаз доктрину вывожу,
Лишь в них сверкает пламя Прометея,
Лишь в них Наука, Музыка, Искусство,
Которыми питается весь мир,
Без них - нельзя достигнуть совершенства»
( В. Шекспир)

2.1. Шляхетні Акме- Українки: усі вони були дворянками за званням і
людьми великого, чистого Сумління, незважаючи на відносні матеріальні
статки. Усі вони мали шляхетне походження (офіційне дворянське звання, а
також давні козацькі корені). Це була справжня українська аристократія, не у
владному, а в духовному вимірі цієї понятійної категорії. Їх згуртувала
Українська Народна Республіка (УНР): працею в її інституціях - зрілих жінок, і
навчанням, вихованням, всотуванням досвіду старших - молодими дівчатами,
які понесуть згодом набуте через усе життя, через тюрми, поневіряння, смерть.
(Хорунжий Юрій - «Шляхетні Українки»- К.: Вид-во Олени Теліги. -2004.-208 с.)

•

•

•

•

•

•

Олена Пчілка (Ольга Драгоманова-Косач) - [1848 - 1930]: українська
письменниця, перекладач, етнограф, публіцист, громадський діяч,
член-кореспондент Всеукраїнської академії наук (1925); мати поетеси
Лесі Українки, сестра професора Михайла Драгоманова.
Людмила Старицька- Черняхівська - [1868 - 1941]: українська
письменниця (поетеса, драматург, прозаїк, перекладач, мемуарист),
громадський діяч. Донька Михайла Старицького, племінниця Миколи
Лисенка, сестра Оксани Стешенко і Марії Старицької, дружина
Олександра Черняхівського, мати Вероніки Черняхівської.
Марія Старицька - [1865 - 1930]: Окса́на Стеше́нко (уроджена
Старицька) [ 1875 - 1942], концтабір у Казахстані (репресована за
антирадянську діяльність) — українська письменниця, перекладач і
педагог.
Вероні́ка Черняхі́вська (уроджена Старицька ) (1900 - 1938) —
українська поетеса, перекладач. Онука письменника Михайла
Старицького. Дочка гістолога Олександра Черняхівського та
письменниці Людмили Старицької-Черняхівської.
Іри́на Стеше́нко (1898, Київ —1987) — українська драматична
акторка, письменниця й перекладачка, член Спілки письменників
СРСР. Дочка Івана й Оксани Стешенків, онука Михайла Старицького.
Катерина Грушевська (1900 —1943) — етносоціолог, фольклорист,
етнограф, культуролог, перекладач з європейських мов, секретар
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Українського соціологічного інституту у Відні (1919–1924), керівник
Кабінету примітивної культури ВУАН (1925–1930), редактор часопису
«Первісне громадянство і його пережитки в Україні» (1926–1930),
дійсний член НТШ у Львові (з 1927). Була єдиною і улюбленою
дитиною Михайла Сергійовича і Марії Сильвестрівни Грушевських.
Репресована, як «шпигунка» та «учасниця контреволюційної
організації»
• Валерія а О'Коннор-Вілінська (1866 - 1930) — українська громадська
діячка, письменниця і перекладач, драматург, етнограф. По батькові
ірландського походження, мати належала до роду Лисенків. У 1890-х
роках разом з чоловіком — інженером О.Вілінським брала активну
участь в українському національно-культурному русі Харкова,
згодом — Києва. Дружина першого консула України в Швейцарії
Олександра Вілінського, племінниця відомого композитора Миколи
Лисенка. Одна із засновників Української Центральної Ради,
очолювала літературний відділ у Міністерстві культури УНР і
Української Держави. У 1919 р. емігрувала до Відня, потім до
Чехословаччини. Друкувалася у «Літературно-науковому віснику»,
«Сяйві», «Новій Україні», перекладала французьких класиків.
• Надія Суровцова (1896 — 1985) — українська громадська діячка,
журналіст, автор мемуарів. Редакторка іномовних видань Міністерства
закордонних справ УНР. Також перекладач, за фахом історик. Доктор
філософії. Здобула гімназійну освіту. До 1917 навчалася на історикофілологічному факультеті Петербурзького університету, брала активну
участь в українському студентському житті. Жертва сталінського
терору. Репресована за «польсько - німецьке шпигунство».
2.2.

Акме- Українки в історії
У книжці: Українки в історії / В.К. Борисенко, М.І. Головащенко,
О.П. Кривоший та інші. К.: Либідь. - 2006.- 328 с. розглядаються такі
питання як: Українки в традиційному суспільстві з наголосом на:
• жінка в правовій культурі українського народу (за період з часів
Київської Русі до ХУІІІ ст. де «давньоруське право зрівняло жінку у
правах з чоловіком», «українські жінки вищих суспільних станів
мали широку свободу і правову незалежність, існували закони на
захист честі і гідності української жінки, особливо жінки-матері,
сестри, дружини чи коханої дівчини», «жінки-шляхтянки» мали ще
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більше прав, тобто «вступати в зобов’язання, видавати «правні
листи», вести судові справи» тощо, навіть в Україні існував звичай,
за яким лише жінка могла зберегти життя засудженому на смерть
козакові, якщо згоджувалася взяти з ним шлюб; «корені відносної
рівноваги прав між чоловіком та жінкою у зазначений період
криються у давньому праві особистої свободи, яке не було
узурповане ні чоловіком, ні суспільством, ні церквою. Але
«середина ХУІІ - ХУІІІ ст. стали періодом обмеження і поступового
позбавлення українських жінок значної кількості власницькомайнових, сімейних та суспільних прав»);
• побут і дозвілля українки в традиційній етнокультурні (у
фольклорі, усній народній творчості, родинно-побутових піснях,
українських колядках та щедрівках, у легендах та переказах
художній та науковій літературі ХІХ - початку ХХ ст. де «українка
в традиційній етнокультурні посідала важливе місце і впливала
значною мірою на процеси стабілізації стосунків у родині й
суспільства загалом»; до високого духовного мистецтва жінок
належить вишиванка, розписування писанки перед Великоднем);
• видатні жінки України-Руси: княгиня Ольга (Ольга або Свята
Ольга (Вольга, сканд. Гельґа, Алогія; хрещене ім'я Олена; бл. 910
— 11 липня 969) — дружина князя Ігоря I, київська княгиня,
канонізована Православною Церквою. 912 року вийшла заміж за
Ігоря, у віці 10-ти років. Помстилась за загибель чоловіка
жорстокою розправою у 945–946 роках над деревлянами, які його
вбили. Правила Руссю в роки неповноліття свого сина Святослава
(до 962). Упорядкувала збирання данини, організувала опорні
пункти київської влади (погости). 957 року відвідала
Константинополь, де уклала угоду з імператором Костянтином VII
Багрянородним. Там же в ніч з 17 на 18 жовтня 957 року прийняла
християнство, але не змогла зробити його державною релігією) «мудра правителька високого дипоматичного хисту, реформаторка
внутрішнього життя своєї держави в різних площинах: економічній,
культурній, ідеологічній; успіхи в господарюванні, політиці,
розбудові держави, міжнародних контактах принесли володарці
Київської Русі почесті, шанування, славу»; Анна Ярославна - (А́нна
Яросла́вна, Анна Київська (нар. бл.1032 — після 1075) — середня
дочка Великого князя Київського Ярослава I Мудрого та його
61

© Антонов В.М.

другої дружини Інгігерди (Ірини) — дочки короля Шотландії і
Швеції. Онука по матері Улофа III Шетконунга, друга дружина
французького короля Генріха I Капета, королева Франції, мати
майбутнього короля Філіпа І. В історії цієї країни вона залишилася
як прабабця майже 30 французьких королів. У давньоруських
джерелах Анна зовсім не згадується. Життєпис реконструюється
винятково на підставі звісток французьких середньовічних хронік і
документів. Королева Анна привезла до Франції не тільки
дорогоцінний посаг, а й високу культуру, її тут шанували і
поважали. Папи Миколай II та Григорій VII писали до неї листи, в
яких висловлювали шанобливу увагу. Папа Микола II відзначав
доброту, благодійність, побожність Анни, просив її впливати на
Генріха I. Народила трьох снів: Філіппа, Робера, Гуго);
• жінка в суспільному житті України за козацької доби (роль і
статус української жінки у цей період, а також суспільне становище
жінки залежало від її власного майнового становища, так
«шляхтянки, незалежно від сімейного стану, володіючи інколи
величезними земельними латифундіями, мали значну суспільну
вагу у своїх повітах, … брали участь у конференціях, нарадах,
сеймах, у з’їздах сільскіх господарів, у трибуналах» тобто
верховодять у краї», «жінки-магнатки брали активну участь у
справах місцевого самоврядування, активно впливали на суспільнополітичне життя українських міст і містечок»; історики зазначають,
що українська жінка - це «соціально активна, вільнолюбива
особистість, водночас здатна визволяти бранців, воювати з ворогом,
керувати військовим загоном чи управляти господарством»;
наводять приклади: волинської шляхтянки Ганни БорзобагатоїКренської, шляхтянки Милохни Осташкової і її доньки Софії,
Варвара Мотора, які брали участь в керуванні збройними нападами
і у бойових діях; тобто жінки нарівні з чоловіками творили чи
добре, чи лихе і в своїх учинках однаково виявляли моральні риси
свого часу; суттєва роль жінок-шляхтянок у меценатській
діяльності на користь православної церкви та шкіл; жінки
привілейного стану мали високу освіченість, багато з них мали
домашні бібліотеки, перекладали й видавали церковні книги; деякі
шляхтянки мали вищу освіту: княгиня Ганна Корецька, княжна
Анастасія Гольштанська-Заславська, сестри
Олена і Софія
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Чарторійськи та багато інших; жінки вищих суспільних станів
України у ХУІ - ХУІІ ст. вели повноцінне суспільне політичне
життя, мали досить широкі спадкові права, мали свободу до
самовираження та значну правову дієздатність, на відміну від
більшості країн Західної Європи).
2.3. Відомі жінки України
• Княгиня Анастасія (Прасковія) Гольшанська-Заславська
(Дочка київського воєводи Юрія Івановича Гольшанського. З-перед
1529 року вийшла заміж за князя Кузьму Івановича Заславського,
чиїми стараннями і коштом з»явилася на світ Українська
Першокнига - Пересопницьке Євангеліє. Народила від нього двох
дітей: Януша і Ганну. 12 червня 1556 року, на виконання заповіту
чоловіка Кузьми Івановича Заславського, разом з сином Янушем
Кузьмовичем Заславським, надали церкві Пресвятої Трійці
«двірецького монастиря» чотири села: Двірець, зі ставом і млином,
Волижинці, Завадинці і Сенютки. 1558 року в часі поділу спадку
Гольшанських Дубровицьких, разом із своєю сестрою Софією
Полубенською, отримала замки Глуськ, Ричів і 200 коп грошей
готівкою, якими поділилися 11 травня 1560 року. Відома як
фундаторка
Пересопницького
євангелія
(1556—1561)
—
найошатнішого рукопису Волинської школи. Зробила переклад
Святого письма на живу народну мову. На ньому через 400 років
буде складати присягу на вірність народові України перший
Президент незалежної Української держави Померла 1561 року в
домі свого зятя Івана Чорторийського на Клевані, залишивши там
свої скарби і привілеї на спадкові маєтки, якими розпоряджатися
довірила віленському каштеляну Григорію Ходкевичу).
• Галшка (Єлизавета) Василівна Гулевич (відома як Галшка
Гулевичівна), дружина київського шляхтича Стефана Лозки фундаторка Києво-Могилянської академії (1575— 1642, Луцьк) —
руська шляхтянка, одна із засновниць Київського братства,
монастиря і школи при ньому). Народилася у заможній родині
шляхтича Василя Гулевича, ймовірно, у його селі Затурці на
Волині, найвірогідніше 1577 р. Походила зі старовинного
українського православного роду Гулевичів, відомого з початку 16
ст., які посідали друге місце серед можновладців Волинської землі і
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обіймали високі посади воєвод, підстарост та ін. У сім'ї Василя
Гулевича, який одружувався тричі, за одними даними, було 5 дітей,
а Єлизавета була серед них наймолодшою. Матір Гальшки — третя
дружина батька Настася Патрикіївна. Її діда Федора Гулевича було
обрано під іменем Феодосія владикою Луцьким. Він влаштував для
своїх онуків школу на подвір'ї Луцького замку і найняв
вчителювати вихованця Львівської братської школи Олеся
Юрківського. Тут Єлизавета освоює основи православної віри,
граматику рідної мови, грецьку та латинську мови. Згодом Василь
Гулевич відправляє дітей на навчання до Острозької академії. 1594
р. вийшла заміж за Христофора Потія — сина берестейського
каштеляна, потім Володимирського єпископа, митрополита
Української Греко-Католицької Церкви Іпатія Потія. Овдовівши,
Галшка сама виховувала доньку Катерину, котру 1615 р. віддала
заміж за православного оршанського хорунжого Миколу Млечка.
1606 р. Галшка вийшла заміж вдруге — за Стефана Лозку —
представника заможного руського (українського) шляхетського
роду Київщини, мозирського маршалка, відомого від початку XVI
ст. Вони мали сина Михайла. 14 жовтня 1615 р. складає й підписує
дарчу (фундуш), 15 жовтня вносить її при поважних свідках до
київських гродських (магістратських) книг, за чим вона набрала
юридичної ваги, за яким відписала свою садибу із землями у Києві
для заснування нового монастиря, шпиталю і школи для дітей
шляхти і міщан. Щороку в день іменин Галшки Гулевичівни — 22
грудня — її поминають як фундаторку Києво-Могилянської
академії. Один з юнацьких пластунських куренів станиці
Трускавець названий іменем Галшки Гулевичівни. На її честь також
названа вулиця в Луцьку. 27 січня 2015 року Національним банком
України було введено в обіг монету номіналом 2 гривні,
присвячену Галшці Гулевичівні
• Мати гетьмана Магдалена Мазепина (Мазепа Марина (в дівоцтві
Мокієвська (Макієвська) Марина, в чернецтві Марія Магдалина;
рос. Мазепа Марина (Мария Магдалина), пол. Mazepa Maryna
(Mariya Magdalena); народилася близько 1624, Білоцерківщина,
Київське воєводство — 1707, Київ, імовірно була похована на
території Києво-Печерського Вознесенського дівочого монастиря)
— ігуменя Києво-Печерського Вознесенського і Глухівського
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Успенського дівочих монастирів, мати гетьмана України Івана
Мазепи, бабця відомих діячів Гетьманщини — Андрія
Войнаровського (брав участь у складанні Бендерської конституції
1710) й Івана Обидовського; основоположниця прикладного
мистецтва — гаптування сухозліткою церковного одягу й ікон).
Походила з православного шляхетського (пізніше — козацькостаршинського) роду Мокієвських (Макієвських) (гербу «Ясенчик»)
з Білоцерківського староства Київського воєводства, члени якого
займали керівні посади в Київському козацькому полку. Близько
1638 року вийшла заміж за Степана Мазепу. Народила двох дітей
— сина Івана та доньку Олександру. Після смерті чоловіка 1666
року вступила до Луцького Хрестовоздвиженського православного
братства, а потім прийняла постриг під ім'ям Марія Магдалина і з
1686 року вже була ігуменею Києво-Печерського Вознесенського і
Глухівського Успенського дівочих монастирів. Марія-Магдалина
була високоосвіченою людиною. Авторитетність ігумені Марії
Магдалини підтверджується її поїздками в Москву для вирішення
монастирських справ. Так, у 1687 році вона повернулася з Москви з
царською грамотою, яка підтверджувала законність володіння
монастирем землями села Ходосівки і давала право на володіння
новими земельними ділянками. Ігуменя Марія Магдалина
вважається основоположницею надзвичайно складною гілки
прикладної творчості — золотого шиття сухозліткою. Марія
Магдалина подарувала Вознесенському собору у Переяславі
власноруч вишиту золотом і сріблом єпітрахіль з написом: "Року
1700 місяца семтемрія 16 дня. Всечесная ігуменя Марія Магдалина
справила". Марія Магдалина брала участь у політичній діяльності.
Так, на прохання гетьмана Мазепи вона займалася розслідуванням
справи з підкинутим листом, де був написаний донос на гетьмана
Мазепу і передавала кореспонденцію гетьмана до Польщі. За її
ігуменства Вознесенський монастир став освітнім і мистецьким
осередком. Тут вишивали найвідповідальніші та найкоштовніші
замовлення, як для Києво-Печерської Лаври, так і для інших церков
і монастирів України. Відзначалася меценатською та добродійною
діяльністю, поповнювала церкви та монастирі іконами, книгами.

65

© Антонов В.М.

2.4. Визначні українки-вчені Новітньої доби (ХІХ - ХХ ст):
• Олександра Єфименко - дослідниця України;( Єфи́менко
Олекса́ндра Я́ ківна (дівоче прізвище Ставро́вська) (нар. 18 (30)
квітня 1848 — 18 грудня 1918) — російський та український
історик і етнограф, перша жінка в Рос. імперії, що здобула ступінь
доктора історії honoris causa (1910), у 1907–1917 професор
російської історії на Бестужевських курсах у Петербурзі. Праці про
політичний та соціально-економічний устрій України XVII—XVIII
ст.). Народилася в селі Варзуга (нині Мурманської області) в сім'ї
службовця. У 1863 закінчила архангельську гімназію, вчителювала
в Холмогорах (тепер село Ломоносове), де одружилася з висланцем
з України етнографом та істориком Петром Єфименком. У 1877
переїхала до Чернігова, у 1879 — до Харкова, де стає активною
діячкою Історично-філологічного товариства при Харківському
університеті. Своїм вчителем в українознавстві О. Я. Єфименко
вважала Антоновича Володимира Боніфатійовича. У 1896
Олександра Єфименко зайняла перше місце в конкурсі на
найкращий підручник з історії України; також написала
«Елементарний підручник російської історії», що витримав сім
видань (1911—1918). Вивчала Єфименко і культуру України.
Активно виступала за присвоєння офіційного статусу українській
мові (царським указом від 1878 року було заборонено друк
українською мовою). Відповідно до теорії, розробленої Єфименко,
спочатку основним типом землеволодіння на Півдні було дворище,
якому на Півночі відповідало печище; саме ці типи землеволодіння
і поклали початок громаді (див. роботу Єфименко «Дворищное
землевладение в Южной Руси», 1892). Єфименко передбачала
неминучий розвиток капіталізму в Росії. Вела активну громадську
діяльність; так, Єфименко була заступником голови Харківського
видавничого комітету, організатором у Харкові історичного гуртка;
виступала за жіночу емансипацію; читала лекції в Харківській
бібліотеці. З 1907 очолювала кафедру й викладала історію України
на Бестужевських вищих жіночих курсах у Петербурзі. У 1910
Харківський університет присудив Єфименко науковий ступінь
почесного доктора історії (перша жінка в Росії, яка здобула таке
визнання). У 1917 переїхала на Харківщину. Трагічно загинула на
хуторі Любочка разом з донькою Тетяною під час нападу банди.
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Могила Олександри Яківни знаходиться на території середньої
школи села Революційне Вовчанського району Харківської області.
Олександра Яківна — автор праць, написаних на ґрунті
народницького підходу до історичних явищ. В її творчому доробку
особливе місце займає «Історія українського народу», в якій
висвітлюється історичний процес в Україні з найдавніших часів до
XIX ст.
• Пелагея Литвинова-Бартош - народознавиця; (Пелаге́я (Поліна)
Я́ ківна Литви́нова (Литвинова-Бартош; дівоче прізвище Ба́ртош; 3
(15) жовтня 1833, хутір Теребень біля села Землянка Глухівського
повіту Чернігівської губернії — 8(21) вересня 1904, село Землянка,
нині Глухівського району Сумської області) — український
етнограф, фольклорист). Пелагея народилася на хуторі Теребень
(Теребенька, Теребені) біля села Землянка Глухівського повіту
Чернігівської губернії в сім'ї титулярного радника Якова Яковича
Бартоша — дрібного землевласника, якому не вдалося підтвердити
право на дворянство. У деяких матеріалах місцем народження
Пелагеї називають місто Хмільник, де вона жила з батьками в 1833–
1839 роках. По лінії матері — Єлизавети Федорівни — Пелагея
походила зі знатного старшинського роду Туманських. Майбутня
фольклористка була онукою письменника, перекладача і видавця,
члена Російської Академії наук Федора Йосиповича Туманського.
Пелагея рано залишилася без матері, а 1848 року — і без батька.
Навчалася спочатку в пансіоні Серебрякової в містечку при
Шостківському казенному пороховому заводі, а в 1847–1852 роках
— в Єлизаветинському інституті для шляхетних дівчат у Москві.
1853 року Пелагея Яківна одружилася з 37-річним чернігівським
поміщиком Петром Олексійовичем Литвиновим, племінником
історика, етнографа Олександра Марковича. Жила в маєткові
чоловіка — в селі Богданове (нині в складі села Полошки
Глухівського району Сумської області). Народила сім синів і три
дочки. Особисто керувала їхнім вихованням й освітою. Від
середини 1860-х років, коли діти підросли, мешкала за місцем
їхнього навчання — в Глухові, Новгороді-Сіверському, Ніжині,
Києві та Москві. Дослідниця видала в Києві такі праці: «Русские
народные узоры» (1872), «Южнорусский народный орнамент»
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(1878), «Сборник народних русских узоров» (1879). Найзначнішим
етнографічним твором Литвинової стали «Весільні обряди і звичаї у
селі Землянці Глухівського повіту в Чернігівщині». Праця побачила
світ 1900 року у Львові в третьому томі «Матеріалів до українськоруської етнології».
• Наталія Полонська-Василенко - видатна вчена-історик; (Ната́лія
Дми́трівна Поло́нська-Василе́нко, Меньшова Наталія Дмитрівна (31
січня (13 лютого) 1884 — 7 червня 1973) — історик, археолог,
архівіст, одна з провідних представниць державницької школи в
українській історіографії, авторка майже 200 наукових праць у
царині історії Запоріжжя та Південної України, доктор історичних
наук від 1940 р. Її археографічні студії стали одним із джерел
розвитку української історичної науки. Член Київського товариства
старожитностей і мистецтв, дійсний член Наукового товариства
імені Шевченка, академік Української Вільної Академії наук та
Міжнародної Академії наук у Парижі). Народилася 31 січня (13
лютого за новим стилем) 1884 р. у м. Харків в родині історика Д.
Меньшова. Закінчила Києво-Фундуклеївську жіночу гімназію (у
травні 1900) зі срібною медаллю, Київські Вищі жіночі курси
(ВЖК) у 1911 р., історико-філологічний факультет Університету св.
Володимира у Києві (1913). У 1912—1915 рр. — асистент кафедр
російської історії та методики Київських ВЖК. З 1913 р. працювала
в Університеті св. Володимира. У 1915 р. склала магістерські
іспити. З 1916 р. — приват-доцент Університету св. Володимира.
Брала участь у діяльності Київського товариства старожитностей і
мистецтв, Київського товариства охорони пам'ятників старовини та
мистецтва (з 1911 р.), Київського історичного товариства Несторалітописця (з 1912 р.), Таврійської ученої архівної комісії (з 1916 р.).
У 1918—1920 рр. завідувала музеєм старожитностей Київського
університету. У 1921—1923 рр. — викладач і директор київської
трудової школи № 56. У 1918—1924 рр. була вченим секретарем та
викладачем Київського археологічного інституту. У 1924—1943 рр.
— співробітник ВУАН[1]. У 1925—1927 рр. — архівний реєстратор
і помічник ученого архівіста Центрального архіву давніх актів (у
1941—1943 рр. його директор). У травні 1926 р. — учасниця 1-го
Всеукраїнського з'їзду архівістів України. У 1927—1930 рр. —
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професор Художнього інституту. З 1929 р. — член Постійної
комісії для складання біографічного словника діячів України. У
1929—1934 рр. — вчений секретар Комісії для вивчення соціальноекономічної історії України XVIII—XIX ст. З 1930 року — член
Археографічної комісії. У травні 1932 р. з архівістом М. Тищенком
розробила план видання «Архіву Запорізької Січі» у 8-ми томах. З
жовтня 1934 р. — співробітник Рукописного відділу Всенародної
бібліотеки України. У 1938—1941 рр. — старший науковий
співробітник сектору історії феодалізму Інституту історії України
АН УРСР. У жовтні 1940 р. у Москві захистила докторську
дисертацію на тему: «Нариси з історії заселення південної України
в середині XVIII століття (1734—1775 рр.)» (рос. Очерки по
истории заселения южной Украины в середине XVIII века (1734—
1775 гг.)). У листопаді 1940 р. — професор у Київському
державному університеті. Залишилася при німецькій окупації
теренів УРСР під час Другої світової війни. 20 жовтня 1941 р.
очолила Археологічний інститут, а з грудня того ж року і Київський
центральний архів давніх актів. На початку 1941 р. очолила
колектив авторів 4-и томного видання «Історія м. Києва». Від 1942
р. — співробітник Музею-архіву переходової доби м. Києва. У
вересні 1943 р. виїхала до Львова, потім емігрувала до Німеччини.
Брала участь у діяльності Українського історико-філологічного
товариства у Празі (з 1944 р.), Церковно-археографічної комісії у
Львові (з 1944 р.) та Мюнхені (з 1946 р.), НТШ (від 1947 р.),
Українська вільна академія наук (від 1948 р.) та ін. У 1944—1945
рр. — професор Українського вільного університету у Празі та
Мюнхені (1945—1973). У 1947 р. — професор Православної
богословської академії в м. Мюнхені. У 1945—1972 рр. — декан
філософічного факультету УВУ. Дійсний член Українського
історичного товариства (1965—1973) і УВУ, а з 1953 р. —
Міжнародної академії наук у Парижі. Померла 8 червня 1973 р. у м.
Дорнштадт (земля Баден-Вюртемберг), і була похована в м. Новий
Ульм (Федеративна Республіка Німеччина). Її могила через
відсутність оплати втрачена у 2000-х роках.
• Софія Русова - педагог і громадська діячка; Софі́я Фе́дорівна
Ру́сова (уроджена Ліндфорс; 18 лютого 1856, Олешня, Чернігівська
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губернія — 5 лютого 1940, Прага) — український педагог, прозаїк,
літературознавець і громадська діячка, одна з піонерок
українського жіночого руху. Дівоче прізвище — Ліндфорс.
Дружина Олександра Русова. Мати Юрія та Михайла Русових.
Народилася у французько-шведській родині. З 9 років мешкала в
Києві, де закінчила Фундуклеївську гімназію і увійшла в українське
патріотичне середовище Лисенків-Старицьких. Від 1871 року,
разом із сестрою Марією, вела в Києві перший дитячий садок і
позашкільну освіту для дорослих. 1874–1876 — у Санкт-Петербурзі
була членом українського земляцтва. Допомагала чоловікові в
підготовці повного «Кобзаря» Тараса Шевченка для видання у
Празі 1876 року. Згодом на хуторі поблизу Борзни працювала як
повитуха й вела культурно-освітянську роботу. Від 1879 року
вчителювала в Олешні. Ув'язнена 1881 року за зв'язки з
російськими революційними колами і відтоді постійно перебувала
під поліційним наглядом. Часто переслідувана, змінювала місце
перебування, проте всюди включалася у громадську роботу (в
«Київський
Громаді»,
«Одеській
Українській
Громаді»,
«Харківському
Обществі
Грамотности»,
була
головою
«Національного Комітету Учителів» та ін.), влаштовувала прилюдні
народні читання, організувала таємні школи. У 1879–1883 разом з
чоловіком мешкала і працювала в Одесі. В Одесі складала каталоги
української літератури. Була ув'язнена в одеській в'язниці. Від 1909
року викладач і професор на Вищих жіночих курсах А. В.
Жекуліної та у Фребелівському педагогічному інституті в Києві.
Співзасновниця і співробітниця педагогічного журналу «Світло»
(1910–1914). У січні 1913 в Петербурзі на першому всеросійському
жіночому з'їзді виступила на захист навчання українською мовою і
поставила питання про навчання рідною мовою. 1917 — член
Української Центральної Ради. У міністерстві освіти (за
гетьманату) очолювала департамент дошкільної та позашкільної
освіти, активна у дерусифікації шкіл, у влаштовуванні курсів
українознавства, підготовці українських шкільних підручників і в
укладанні плану й програми єдиної діяльної (трудової) школи, яка
мала мати національний характер і базуватися на теорії
Кершенштайнера (Трудова школа). У жовтні 1919 в Кам'янціПодільському засновано громадсько-політичну організацію —
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«Союз українок» на чолі з С. Русовою. 1920 — лектор педагогіки
Кам'янець-Подільського державного українського університету і
голова Української національної жіночої ради (до 1938 року). В
листопаді 1920 в Кам'янці-Подільському відкрилися двомісячні
курси українознавства для старшин, військових урядовців та їх
родин,
організовані
культурно-освітньою
управою
при
Генеральному штабі Дієвої армії УНР; лекції читали професор Іван
Огієнко, професор В. Біднов, Софія Русова. Від 1922 року на
еміграції, з 1923 у Празі, професор педагогіки Українського
Педагогичного Інституту імені Михайла Драгоманова.
• Катерина Грушевська - український етнолог; Грушевська
Катерина Михайлівна (21 червня 1900 — 30 березня 1943) —
етносоціолог, фольклорист, етнограф, культуролог, перекладач з
європейських мов, секретар Українського соціологічного інституту
у Відні (1919–1924), керівник Кабінету примітивної культури
ВУАН (1925–1930), редактор часопису «Первісне громадянство і
його пережитки в Україні» (1926–1930), дійсний член НТШ у
Львові (з 1927). Народилася Катерина Грушевська 21 червня 1900 р.
у Львові. Була єдиною і улюбленою дитиною Михайла Сергійовича
і Марії Сильвестрівни Грушевських. Охрестили маленьку за грекокатолицьким обрядом у церкві Св. Апостолів Петра і Павла, де
чотири роки тому реєстрували свій шлюб М.Грушевський і
М.Вояковська. Дівчинці дали ім'я Катерина (із гр. «чиста»). Росла,
виховувалася і формувалася в родині вченого-історика і педагогаперекладача, в родині глибоко інтелігентній, інтелектуальній, у колі
свідомих українців, а тому національну свідомість, патріотичні
почуття увібрала з ранніх років. Тяжка хвороба (сухоти) не давала
змоги дівчині відвідувати офіційну школу — як наділена
особливими здібностями, за тодішньою традицією вона вчилася
вдома. Основну турботу про початкове навчання дочки взяла на
себе мати — педагог, знавець багатьох іноземних мов; батько
скерував процес освіти дочки в бажане русло, що дозволило
найповніше реалізувати її здібності та знання. Заняття історією,
етнографією, первісною культурою визначило коло її зацікавлень,
профіль наукових пошуків. Формування К.Грушевської як науковця
відбувалося на міцному підмурівку наполегливих студій, на
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доброму знанні іноземних мов, усебічному вивченні «в оригіналі»
європейської та світової культури, воно шліфувалося на знанні
найновіших методик соціологічної науки. Саме в царині культури й
етнології К.Грушевська мала широкі знання. Ще в еміграції
К.Грушевська включилась до роботи Українського соціологічного
інституту (Відень). Про творчі зацікавлення вченої засвідчила її
перша серйозна наукова праця «Примітивні оповідання, казки та
байки Африки та Америки» (1923), де автор однією з перших
звернулася до міфологічних основ фольклору, дійшла до
осмислення глибин міфологічного мислення. Із поверненням 1924
р. в Україну розпочала К. Грушевська науково-дослідну роботу у
створених М. Грушевським історичних установах: Історичнофілологічного відділення ВУАН, де працювала штатним науковим
співробітником Культурно-історичної Комісії та Комісії історичної
пісенності Науково-дослідної кафедри ВУАН, була керівником
Кабінету примітивної культури, незмінним редактором часопису
«Первісне громадянство і його пережитки в Україні». В останній
інституції приклала багато зусиль для дослідження первісних форм
культури, збирання, опрацювання та підготовки до видання
пам'яток українського фольклору. Результатом наукових пошуків
ученої були етнологічні публікації у відновленому журналі
«Україна», «Записках НТШ», численних випусках квартальника
«Первісне громадянство та його пережитки в Україні» (1926–1929
рр.). Свідченням творчої зрілості вченої став вихід у світ збірника
«З примітивної культури: Розвідки та доповіді» (1924). Ще одним
здобутком К. Грушевської-вченої був її внесок у дослідження
українського героїчного епосу (думи) та її носіїв (кобзарів). Вона
вважала думи неоціненним народним скарбом, що заслуговує
всебічного вивчення, вимагає збереження, навіть рятування. Саме
їй належить ідея видання багатотомового корпусу дум (побачили
світ два томи — 1927 і 1931 рр.). І до сьогодні це — найповніше,
найґрунтовніше серед усіх видань українського епосу, з яким «не
могло зрівнятися жодне наступне видання» (Ф. Колесса).
Офіційною підставою для арешту Катерини Грушевської та її
звинувачення в участі в «антирадянській українській організації»
стало свідчення Костянтина Штепи (професора Київського
університету, що відвідував Грушевських після 1934 р. в Києві, до
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того бував і в Москві, виконуючи насправді роль провокатора). 15
— 16 квітня 1939 р. (через дев'ять місяців і шість днів від дня
арешту) на закритому судовому засіданні Військового трибуналу
Київського Особливого Військового Округу (КОВО) «без
допущения защитников» Катерина Грушевська фактично
відмовилася від своїх свідчень на попередньому слідстві, заявивши,
що низка свідчень «слідством записана не досить вірно» і вимагає
додаткових уточнень. Військовий трибунал визнав Грушевську
винною у сприянні антирадянській діяльності української
націоналістичної організації з метою «встановлення фашистської
диктатури». Її позбавлено волі у виправно-трудовому таборі
терміном на вісім років з «поражением прав» на п'ять років та
конфіскацією особистого майна. Із зізнань Ольги Грушевської
достовірно відомо, що в липні 1940 р. Катерину Грушевську
відправили у Владивосток, де проводили повторне слідство, а в
1941 р. перед самою війною вона написала матері в Москву, що
була на допиті в прокурора і скоро повернеться в Київ. Проте у
зв'язку з воєнними діями була відправлена на «жительство» в Уфу.
Після війни якийсь Середа сповістив Ольгу Грушевську, що
Катерина Грушевська померла в Новосибірську. За документами
КДБ померла вона 30 березня 1943 р. в Темлазі, поховано її в
Новосибірську.
• Ніна (Леоніла) Заглада - етнолог, видатна українська дослідниця
народної культури; Леоні́ла (Ні́на) Бори́сівна Загла́да (1896 — 1938,
Київ) — етнолог, українська дослідниця народної культури.
Наукова кар'єра. Працювала науковим співробітником Музею
(Кабінету) антропології та етнології ім. Хв. Вовка, а з січня 1934 р.
— молодшим науковим співробітником Інституту матеріальної
культури Всеукраїнської академії наук. Була дійсним членом
Етнографічної
комісії
ВУАН,
членом
всеукраїнського
Етнографічного товариства. За час роботи в цих установах Ніна
Заглада зібрала фактичний матеріал з народної культури українців
Чернігівщини, Київщини, Полтавщини, Волині. Зробила ряд
стаціонарних досліджень у селах Жукин на Чернігівщині,
Замисловичі на Волині, Пекарі, Старосілля на Київщині.
Відчуваючи небезпеку, яка нависла над нею, Заглада не покидає
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етнографічних дослідів. І хоч надійшли інструкції прославляти
колгоспне життя, вона залишається вірна науці. Влітку 1934 року
їде в свою останню місячну експедицію на Чорнобильське Полісся,
де досліджує села Новошепеличі, Кошарівку, Семиходи, РуднюСованську. Вивчаючи зміни, які відбулися на селі за час створення
колгоспів, Ніна Заглада, як справжній науковець, не залишила поза
увагою матеріальну традиційну культуру поліщуків і досить
детально описала та проаналізувала підсічну систему землеробства,
знаряддя праці до обробітку землі (соха, плуг, борона) і технологію
їх виготовлення, знаряддя праці по збору врожаю, пристосування
до механічної і ручної переробки харчових продуктів, житло та
господарські будівлі, громадські споруди, пасічництво, рибальство,
побут пастухів. Із життєпису Ніни Заглади, що збереглися в архіві,
дізнаєшся: у 1934 їй доводилося на зборах Інституту самокритично
визнавати і засуджувати свої хиби, які допустила під впливом
буржуазної методології, і весь час переозброюватися, опановуючи
єдино науково марксо-ленінську методологію. Ніну Загладу було
заарештовано 30 березня 1938 і за рішенням трійки УНКВС
Київської області від 11 квітня 1938 (протокол № 215) засуджено до
розстрілу. Вирок виконано о 23 годині вечора 28 квітня цього ж
року. Реабілітована 8 лютого 1957 рішенням військового трибуналу
КВО. Унікальне значення має її ґрунтовно-рукописне монографічне
дослідження матеріальної культури села Ново-Шепеличі
Чорнобильського району у 1934 (фрагменти праці надруковані в
журналі «Родовід», № 3, 1992 р.; № 4, 1993 р.), яке внаслідок
дезактиваційних робіт після аварії на ЧАЕС припинило
існувати.Тільки у 1992 році вперше були опубліковані окремі
фраґменти матеріалів цієї експедиції, але основні матеріали ще
чекають на видавця.
• Лідія Тартаковська - Шульгіна - український етнолог, краєзнавець;
Лідія Савівна Шульгіна відома українським керамологам і
етнологам своєю активною науковою, передовсім збиральницькою
етнографічною діяльністю. Народилася у 1897 р. в м. Києві.
Закінчила Ленінградський університет у 1928 р., навчалася також
на географічному факультеті Київського університету. Працювала
науковцем Музею антропології і етнографії ім. Хв. Вовка у Києві
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(1921 - 1933 рр.). Була членом Етнографічної Комісії ВУАН.
Зібрала і описала тисячі музейних експонатів, розробила низку
наукових програм із методики збирання фольклорно-етнографічних
матеріалів. Лідія Шульгіна потрапила під слідство 27 жовтня 1933
року за підозрою в злочинах, передбачених сумнозвісною статтею
54 Кримінального Кодексу УРСР «Контрреволюційні злочини в
Кримінальному кодексі УСРР», затвердженому ЦВК УСРР 8
червня 1927 року з підпунктом «ст. 54-11 – участь у
контрреволюційній організації». Була розстріляна у 1938 р.
• Івга (Євгенія) Спаська - мистецтвознавець, етнограф; Євге́нія (Ївга)
Ю́ріївна (Гео́ргіївна) Спа́ська (20 грудня 1891 (1 січня 1892 за
новим стилем), Ніжин, нині Чернігівської області, Україна — 12
вересня 1980, Алма-Ата, нині Алмати, Казахстан) — український
етнограф,
мистецтвознавець,
дослідник
ураїнської,
кримськотатарської, казахської та киргизької етнографії. Сестра
історика-нумізмата, мистецтвознавця та музейника Івана
Спаського.
Народилася в м. Ніжин (нині Чернігівської обл.) у родині священика.
Початкову освіту отримала вдома. В 1910 р. закінчила Ніжинську жіночу
гімназію П.І. Кушакевич. Упродовж 1910–1914 рр. навчалася на історикофілологічному факультеті Московських вищих жіночих курсів ім. В.І.
Герьє. З початком І Світової війни повернулася до Ніжина, де закінчила
піврічні курси фельдшерсько-акушерської школи П.А. Буштедта й
працювала медичною сестрою в місцевому земському госпіталі для
поранених вояків. Упродовж липня 1915–1917 рр. перебувала як медична
сестра на Південно-Західному фронті, на території Східної Галичини та
Буковини. Тут ознайомилася з побутом і традиційними промислами
місцевих українців, що викликало щире захоплення, котре переросло в
аматорські, а згодом і у професійні етнографічні студії – в 1919 р. стала
одним із авторів книги «Народне мистецтво Галичини та Буковини». В
1917–1919 рр. працювала у Києві в одному з відділів провінційного
комітету Всеросійського Земського Союзу з надання допомоги
населенню Галичини та Буковини, що постраждало від військових дій. У
1919 р. захворіла на черевний тиф і через ускладнення для більш
ефективного лікування мала виїхати до Криму, де працювала у Ялті та
Феодосії: в 1919–1920 роках – у санаторно-курортному управлінні
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Червоного Хреста, в 1920–1921 рр. – інструктором кустарних майстерень
райспоживспілки. Після смерті кримського етнолога О.М. Петрової стала
розпорядником її потужної колекції кримськотатарської вишивки, яку
впродовж 1920-х рр. намагалася обробити й вивчати, оприлюднивши
результати своїх студій у кількох наукових публікаціях. Повернувшись
до Києва у 1923 р., працювала в редакції газети «Пролетарська правда», а
з 1925 р. влаштувалася до Київського сільськогосподарського музею, де
завідувала постійною індустріальною виставкою. В 1924 р. вступила до
Київського археологічного інституту, де найбільший вплив на
формування її як професійного науковця й музейника мав Д.М.
Щербаківський, котрого вважала своїм науковим учителем. Сферою
наукових інтересів Є.Ю. Спаської стало вивчення укроїнської народних
промислів, зокрема гончарства: бубніської кераміки, ічнянського та
ніжинського кахлярства тощо. Перебували в полі зору дослідника у інші
народні промисли – ніжинське золотарство, кролевецьке ткацтво тощо.
На час роботи в Київському сільськогосподарському музеї (1925–1934
рр.) припадає найбільш активний і плідний період її життя. З’явилися
друком у виданнях ВУАН кілька її досліджень з українського гончарства
ХVІІ–ХVІІІ ст., з історії промислового порцелянового виробництва ХІХ
ст., біографічних матеріалів щодо українського етнографа ХІХ ст. П.
Литвинової, у Баку були опубліковані результати студій з
кримськотатарської народної вишивки. Упродовж середини – другої
половини 1920-х рр. Є.Ю. Спаська здійснила низку поїздок до відомих
центрів народних промислів Українського Лівобережжя, зокрема до
Ніжина, Кролевця, Ічні тощо. Впродовж цих поїздок, окрім збору
етнографічних матеріалів, велися щоденникові записи, котрі нині є
безцінним джерелом до вивчення як української етнології, так й
української історіографії. В 1927 р. після смерті Д.М. Щербаківського
кандидатуру Є.Ю. Спаської було запропоновано на його посаду в
Історичному музеї, але відхилено через її формальний статус аспіранта.
На початку 1930-х рр. через згортання українознавчих досліджень й
цькування з боку керівництва Київського сільськогосподарського музею
Є.Ю. Спаська змушена була переорієнтувати свої наукові студії в межах
науково-дослідної кафедри Київського інституту промислової кооперації,
з котрим того часу активно співробітничала, а також на вивчення
української народної вишивки – позаяк протягом 1926–1931 рр.
працювала інструктором-організатором вишивальницького виробництва
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у Київському товаристві «Текстильхудожекспорт». Результатом стало
підготовка в 1931 р. до друку рукопису книги «Промислова вишивка
Київщини». В 1931 р. в Харківському науково-дослідному інституті
матеріальної культури захистила кандидатську дисертацію, присвячену
вивченню діяльності Волокитинської порцелянової мануфактури А.М.
Миклашевського. Край науковій і музейній діяльності Є.Ю. Спаської в
Україні поклав арешт і заслання на три роки разом із сином і двома
дітьми чоловіка від його першого шлюбу до м. Уральськ у ПівнічноЗахідному Казахстані. В 1937 р. після закінчення терміну заслання
отримала дозвіл на переселення до м. Алма-Ата, де пропрацювала у
місцевому краєзнавчому музеї, здебільшого займаючись упорядкування
нових археологічних колекцій. Упродовж 1939–1946 рр. змушена була із
сином (інших дітей забрали родичі чоловіка) проживати на засланні у
Семипалатинську, що у Східному Казахстані. Ще в Алма-Аті почала
працювала інструктором із художніх промислів у структурі закладів
Казахстанського експорту, працювала також у артілі «Килимарка». Після
виселення у Семипалатинську продовжила працювати у місцевих
художніх майстернях інструктором. До наукової роботи змогла
повернутися лише після повернення до Алма-Ати в 1946 р. Тут
працювала до виходу на пенсію у 1959 р. в Казахському педагогічному
інституті ім. Абая – спершу як учений секретар Вченої ради, згодом –
завідувач аспірантури. Основну увагу Є.Ю. Спаської як ученого-етнолога
протягом повоєнного часу займало вивчення традиційних ремесел і
побуту казахського та киргизького народів (цього часу, особливо після
виходу на пенсію, часто перебувала в експедиціях сина-геолога), зокрема
дослідженню ролі й значення мідних казанів у традиційних уявленнях і
побуті місцевих кочових народів. Результати цих студій досі
залишаються неопублікованими. Перебуваючи на пенсії, Є.Ю. Спаська
співробітничала з установами АН Казахської РСР – допомагала
впорядковувати (каталогізувати) фонди Картинної галереї та Ботанічного
саду. Перебуваючи на пенсії приводила до ладу приватний архів:
переписала етнографічні щоденники 1921–1929 рр., впорядкувала зібрані
в 1920-х – на початку 1930-х рр. матеріали польових етнограф.
досліджень, доопрацювала чернетки неопублікованих досліджень,
виконаних ще в Україні. З деяких матеріалів Є.Ю. Спаська зробила кілька
авторських копій, надіславши їх до науково-дослідних і музейних установ
Києва, Чернігова, Ніжина й Опішного; деякі з доопрацьованих рукописів
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були надруковані на межі 1950–1960-х рр. у науковій періодиці УРСР.
Померла Є.Ю. Спаська в м. Алма-Ата (нині м. Алмати, Республіка
Казахстан). Реабілітована посмертно в 1989 р.
* Раїса Данківська - вчена етнограф, фольклорист; (1885, м. Новий
Оскол, нині Бєлгород. обл., РФ – 23. 02. 1956, Харків) – етнограф і
фольклорист. Вона з 1917 по 1919 роки працювала у Москві, де
завідувала етнографічним відділом московських пересувних музеїв, в
1919 році працювала у Строганівському художньому музеї. З моменту
заснування Музею Слобідської України працює під керівництвом М.Ф.
Сумцова і стає його найстараннішою ученицею, а по смерті Миколи
Федоровича стає його директором. Музей Слобідської України ім. Г.С.
Сковороди, очолюваний Р.С. Банківською, стає рушієм етнографічнозбирацької роботи на Слобожанщині. Чл. Київ. етногр. т-ва. Закiн. Моск.
вищі жiн. курси (1911). Протягом 1912–17 учителювала у 1-й Моск.
школі, водночас – зав. б-ки Т-ва любителiв природознавства,
антропологiї, географiї та етнографiї при Моск. ун-тi. Від 1920 –
хранитель етногр. вiддiлу, 1923–29 – зав. Музею Слобiд. України
(Харків). Організувала видання бюлетеня музею, здiйснила низку
експедицiй Харкiвщиною, зiбрала знач. фольклорно-етногр. матерiал,
вміщувала статті на сторiнках часописiв «Етнографiчний вiсник ВУАН»,
«Записки Етнографiчного товариства», «Побут». Серед досліджень –
«Свадебные обряды у малороссов Грайворонського уезда в 1897-х
годах», «Малороссийские обрядовые печенья Курской губернии»,
«“Кулик” и “лесничка” – обрядовые печенья Фатежского уезда», опубл. у
ж. «Этногр. обозрение» (1909, № 2–3); «Народні обрядові печива
“горішки”: з приводу колекції “горішків” у Харківському Музеї
Слобідської України ім. Г. С. Сковороди» // «Зап. Етногр. т-ва», 1925, т. 1,
«Етнографічне дослідження українських обрядових печив».
* Софія Терещенко - мисткиня, етнограф, організатор і директор
Звенігородського музею старовини; народилася у 1887 році в селі
Попівка на Звенигородщині в багатодітній селянській родині. Закінчила
Петербурзьке училище технічного рисування та Петербурзьку академію
мистецтв. Вчителювала деякий час в Звенигородці. 1920 року її
стараннями в Звенигородці відкрито художню школу, а 1922 — повітовий
музей ім. Т.Шевченка. Як член етнографічної комісії Всеукраїнської
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академії наук, Софія Мефодіївна чимало зробила для розвитку етнографії.
Обійшовши всі села Звенигородщини, записувала перекази, легенди,
повір'я, народні прикмети, казки. Познайомившись з Агатангелом
Кримським, передала йому свої численні матеріали для книги
«Звенигородщина»: «Весілля в селі Попівці», «Жнива», «Сватання» та ін.
9 вересня 1929 року була заарештована по підозрі в «належності до
української контрреволюційної організації, що ставила за ціль повалення
радянської влади». Не маючи достатніх доказів для звинувачення,
окружний відділ ОДПУ все ж зумів визначити їй жорстку міру
покарання: десять років таборів. В березні 1930 року справу переглянули
і замість таборів вислали на три роки до Казахстану. Тому в Звенигородку
вона повернулася лише 1944 року. Довго мешкати їй тут не судилося — у
1948 році вона пішла з життя.
* Олена Апанович - історик; народилась 9 листопада 1919 року в місті
Мелекесі Симбірської губернії (нині місто Димитровград Ульяновської
області, Росії). Її батько — Михайло Апанович) — був залізничником,
білорусом за походженням, мати (Каміла) — з польського шляхетського
роду Бортновських. У 1936 році блискуче закінчила середню школу в
Харкові й вступила до Всесоюзного комуністичного інституту
журналістики в Москві. У зв'язку з його ліквідацією продовжила
навчання в Харківському педагогічному інституту (факультет російської
мови та літератури), який закінчила 1941 року. Під час німецькорадянської війни евакуювалась у Південний Казахстан, потім переїхала
до Уфи, де у 1942–1944 роках працювала кореспондентом та
інструктором вузлового радіомовлення Башкирського радіокомітету. У
травні 1944 року повернулась в Україну (до Києва). У період 1944–1950
— наукова співробітниця, старша наукова співробітниця, з червня 1946
— начальниця відділу давніх актів ЦДІА України (Київ). У 1945–1948
роках — аспірантка ЦДІА УРСР. У січні 1950 році захистила
кандидатську дисертацію на тему «Запорозьке військо, його устрій та
бойові дії в складі російської армії під час російсько-турецької війни
1768–1774 років». У 1950 —1952 роках — молодший науковий
співробітник, з 1956 року — старший науковий співробітник в Інституті
історії АН УРСР. У 1951 р. взяла участь в археологічних експедиціях по
місцях колишніх Запорозьких січей напередодні будівництва Каховської
ГЕС і затоплених згодом рукотворним Каховським водосховищем. 12
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вересня 1972 року була звільнена за політичні погляди. Формально «за
скороченням штатів», а фактично за дисиденство в науці. 1994 року
поновлена на роботі як така, що звільнена «за політичними мотивами». У
1972 —1986 роках працювала у Центральній науковій бібліотеці АН
України старшою науковою співробітницею відділу рукописів. Впродовж
цих років займалася вивченням української рукописної історичної книги
XV–XVIII століть. Оскільки в Україні її праці не друкували, публікувала
їх у Москві, Ленінграді, Вільнюсі, Таллінні. Виявивши в фондах
бібліотеки матеріали першого президента ВУАН академіка Володимира
Вернадського, на їх основі написала й опублікувала 20 статей і
монографію. У 1987 —1991 роках — заступник вченого секретаря Комісії
АН УРСР з розробки наукової спадщини Вернадського. У 1988 році була
нагороджена срібною медаллю ВДНГ за підготовку ювілейних
експозицій виставок Володимира Вернадського в Москві та Києві. З 1986
на пенсії, але продовжувала працювати, брала активну участь у
науковому, громадському і культурному житті України. У 1998 році
видала монографію -першу працю про Чортомлицьку Січ, яка до сьогодні
залишається єдиною науковою студією в українській історичній науці
про це козацьке утворення. Займалася дослідженнями з військової історії
та історії мистецтва («Збройні сили України 1-ї половини XVIII ст.»,
«Культура козацтва», «Розповіді про запорозьких козаків»). Наукова
діяльність О. М. Апанович, яка у 1991 р. стала членом Спілки
письменників України, дістала нарешті й офіційне визнання. У 1994 р.
вона стала лауреатом Шевченківської премії – найпочеснішої нагороди
діячів науки і культури України, а 1995 року її було визнано і лауреатом
премії Антоновичів (США). Померла 21 лютого 2000 року, була
відспівана
священиками
УПЦ
Київського
Патріархату
у
Благовіщенському
храмі
Національного
університету
«КиєвоМогилянська академія» і похована на Байковому цвинтарі в Києві. О. М.
Апанович досліджувала одну з найцікавіших сторінок минулого України
— історію українського козацтва. Вона взяла участь у виданні солідної
збірки документів «Україна перед визвольною війною 1648 —1654
років(1639–1648)» (К., 1946) Велика заслуга О.М.Апанович полягає і в
тому, що вона разом деякими іншими українськими істориками відродила
традицію історико-краєзнавчих досліджень. У 1954 році нею було видано
ряд наукових і науково-популярних праць, серед яких вирізняються три
брошури: «Історичні місця Визвольної війни українського народу 1649 —
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1654 рр.», «Запорозька Січ і її прогресивна роль в історії українського
народу», «Переяслав-Хмельницький та його пам’ятники». Вона була
серед тих, хто впорядковував фундаментальний археографічний
тритомник «Воссоединение Украины с Россией. Плідна праця у напрямку
дослідження історії запорозького козацтва знайшла яскравий вплив у
двох монографіях: «Запорозька Січ у боротьбі проти турецько-татарської
агресії: 50–70-і роки ХVІІІ ст.» (К., 1961) та «Збройні сили України
першої половини ХVІІІ ст.» (К., 1969). Велику увагу приділила
дослідженню військової історії України, військового мистецтва козаків та
їхніх провідників – гетьманів і кошових отаманів. Характерними для
цього періоду творчості О. М. Апанович і цього напрямку діяльності є
кілька статей, присвячених Богданові Хмельницькому. Крім військової
тематики, О. М. Апанович зверталася до вивчення політичних та
міжнародних зносин козацтва, його соціально-економічного становища.
О. М. Апанович наголошувала на зовнішніх причинах знищення Січі
(колоніальний наступ Російської імперії), на прогресивності устрою Січі,
який був справді демократичним, фермерського типу ведення сільського
господарства. За твердженням сучасних дослідників, саме О. М.
Апанович “стоїть біля витоків наукової дисципліни в Україні”, творчо
продовжуючи традиції, започатковані А. Петрушевичем, І. Франком та В.
Адріановою-Перетц. Характерно, що О.М.Апанович висунула нову
концепцію історії українського козацтва якраз у період національного
відродження, яке почалось у другій половині 80-х років і мало своїм
наслідком відновлення незалежної Української держави у 1991 р. У 1991–
1994 рр. одна за одною вийшли три книги О.М.Апанович: «Розповіді про
запорозьких козаків» (К., 1991), «Гетьмани України і кошові отамани
Запорозької Січі» (К., 1993), «Українсько-російський договір 1654 р.
Міфи та реальність» (К., 1994). Вона виступила науковим консультантом
і співавтором у підготовці сценаріїв серії науково-популярних фільмів з
історії козацтва: «Не пропала їхня слава», «Гомоніла Україна», «Козак
Мамай», «Слава і біда України», «Анатема», «Рід Розумовських»,
«Останній гетьман», «Райські острови Сагайдачного», «Козацькі
могили», тощо, а також двох повнометражних фільмів «Ще є час» та
«Чорна долина». Нею написано також сценарій театралізованої вистави
«Гетьмани – будівничі української культури: Петро КонашевичСагайдачний та Іван Мазепа» (К., 1993).
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* Христина Алчевська - поетеса, перекладачка та педагог; Христи́на
Олексі́ївна Алче́вська (нар. 16 березня 1882, Харків — 27 жовтня 1931,
там же) — українська письменниця, драматург, прозаїк, поетеса і педагог.
Вона належала до славетної української родини Алчевських, дочка
Христини Алчевської та Олексія Алчевського. Працювала вчителькою
гімназії в Харкові. Христина Алчевська-молодша народилася 16 березня
1882 року в родині промисловця в Харкові. Усе своє життя вона й
прожила в цьому місті. Батько її — Олексій Кирилович — громадський
діяч, людина передових поглядів — брав участь в українських
просвітницьких гуртках; мати — Христина Данилівна — була відомою
діячкою народної освіти, організатором просвітницької праці серед
селянства і робітників. Атмосфера, в якій зростала майбутня поетеса,
інтерес і любов її рідних до народного слова, обрядів, звичаїв виховали в
ній естетичні смаки, визначили подальший шлях у житті. Христя була
наймолодшою в сім'ї, мала чотирьох братів і сестру. Писати дівчинка
почала з ранніх літ. У 10-річному віці разом зі шкільними подругами
видавала дитячий рукописний журнал «Товариш», у якому впродовж
1892–1894 рр. уміщала і свої вірші та оповідання. Відтоді вона не
відкладає перо, удосконалюючи українську мову, водночас опановуючи
складну техніку французького вірша. Як і вся передова молодь того часу,
Христя захоплювалась творами української, російської, інших
слов'янських та західноєвропейських літератур. Закінчивши 1902 року
харківську Першу дівочу гімназію, Христина продовжує навчання на
вчительських курсах у Сорбонні в Парижі. А вже за рік повертається
додому й працює вчителькою французької мови в гімназії й одночасно —
у недільній школі своєї матері, де, попри загальну заборону, читає учням
українські книжки, та у видавничому комітеті Харківського товариства
грамотності. Христина Алчевська невтомно втілювала все нові й нові
задуми до останніх днів життя, друкувалася у харківських газетах і
журналах, була членом Українського товариства драматургів і
композиторів, готувала двотомне видання творів, яке після її смерті з
різних причин не побачило світ. Вона залишила величезну рукописну
спадщину (близько 4 тисяч творів), значна частина якої зберігається у
відділі рукописів Інституту літератури НАН України та у Національній
бібліотеці ім. В. Вернадського. Вона померла в пору золотої осені 1931
року, маючи неповних 50 років. «Просвітителька народу» — скромний і
величний напис на її маленькому надгробку. Померла в Харкові.
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* Антоніна Прихотько - фізик; Антоніна Федорівна Прихотько (26
квітня 1906, м. П'ятигорськ Терської області, нині Російська Федерація —
29 вересня 1995, м. Київ) — український радянський фізик, один з
найбільших фахівців в області фізики неметалевих кристалів, доктор
фізико-математичних наук, професор, академік АН УРСР, Заслужений
діяч науки УРСР, лауреат Ленінської премії, Герой Соціалістичної Праці.
А. Ф. Прихотько народилася в П'ятигорську в 1906 р. Після закінчення в
1923 р. середньої школи пішла навчатися на фізико-технічний факультет
Ленінградського Політехнічного інституту ім. М. І. Калініна. Будучи
студенткою третього курсу інституту, під керівництвом Івана Васильовича
Обреїмова (згодом академіка) почала займатися науковою роботою в
Ленінградському фізико-технічному інституті АН СРСР. Після закінчення в
1929 р. інституту до 1930 р. А. Ф. Прихотько працювала науковим
співробітником у Ленінградському фізико-технічному інституті, а в 1930 р.
разом з групою молодих учених вона переїжджає до Харкова під знову
організований Український фізико-технічний інститут, де працювала до 1941 р.
У 1927–1929 рр.. І. В. Обреїмовим були проведені піонерські дослідження
спектрів поглинання молекулярних кристалів, охолоджених до низьких
температур. Вперше на прикладі кристала азобензолу було показано, що
глибоке охолодження молекулярних кристалів призводить до появи в їх
спектрах великої кількості вузьких смуг, які можна згрупувати в серії, подібні
серіям в спектрах відповідних вільних молекул. Ці дослідження були початком
нового направлення в спектроскопії — низькотемпературної спектроскопії
молекулярних кристалів — і були продовжені І. В. Обреїмовим і А. Ф.
Прихотько в Харкові. На початку 30-х років були отримані в поляризованому
світлі спектри поглинання кристалів нафталіну, антрацену, фенантрену,
охолоджених до температури кипіння рідкого водню, проведено аналіз
структури
спектрів,
класифікація
смуг,
визначені
частоти
внутрішньомолекулярних коливань у збудженому стані.
У 1935–1940 рр.. А. Ф. Прихотько виконала великий цикл досліджень
спектрів поглинання різних кристалічних модифікацій кисню, твердих сумішей
кисню з азотом і аргоном та спектрів поглинання кристалів галогенів. Водночас
Антоніна Федорівна розробила ряд методик вирощування надтонких кристалів
органічних сполук, придатних для низькотемпературних спектральних
досліджень. Друга світова війна і евакуація УФТІ з Харкова перервали ці
дослідження. У роки війни А. Ф. Прихотько перебувала в Уфі і брала активну
участь у роботах з надання допомоги фронту. У 1943 р. А. Ф. Прихотько
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захистила докторську дисертацію. Після визволення України від гітлерівців А.
Ф. Прихотько переїжджає до Києва і організовує в Інституті фізики АН УРСР
спектральну лабораторію, яка згодом стала найбільшим у світі центром
низькотемпературної спектроскопії неметалічних кристалів. Однією з перших
робіт, виконаних А. Ф. Прихотько в Києві, було дослідження спектрів
надтонких (10 ~ 4 — 10 ~ 6 см) монокристалів нафталіну, охолоджених до
температури рідкого водню. Експе- риментальном майстерність, з яким була
виконана ця робота, довго було зразком для спектроскопістов.
Найважливіші наукові результати, отримані А. Ф. Прихотько в кінці 40-х
років, пов'язані з виявленням в спектрах поглинання молекулярних кристалів
(нафталін, антрацен, бензол, нафтацен та інших) різко поляризованих за
кристалографічними напрямками мультиплетів смуг, які відсутні в спектрах
вільних молекул. Ці дослідження були експериментальною основою для
створення О. С. Давидовим теорії екситонних станів в молекулярних кристалах.
Відкриття А. Ф. Прихотько і О. С. Давидовим специфічних для кристалічного
стану речовини колективних збуджень екситонів, що виникають під дією
електромагнітного збудження, — одне з найважливіших досягнень
спектроскопії твердого тіла, яке вплинуло на весь розвиток фізики твердого
тіла. Екситонні уявлення зараз широко використовуються не тільки у фізиці,
але і в хімії, біології. За цикл робіт з дослідження екситонів в кристалах А. Ф.
Прихотько у складі групи вчених була удостоєна в 1966 р. Ленінської премії.
У 1950-ті — 1960-ті роки А. Ф. Прихотько (спільно з В. Л. Броуде)
провела систематичні дослідження спектрів поглинання гомологічного ряду
сполук бензолу. Виявлення поліморфних перетворень у цьому ряду дозволило
більш глибоко розібратися в зв'язку між кристалічною структурою і спектрами
поглинання відповідних речовин. Була виявлена і досліджена екситонна
люмінесценція, вивчено вплив домішок і дефектів решітки в світінні цих
кристалів (спільно з В. Л. Броуде, Е. Й. Рашбою, М. Т. Шпаком); розроблені
прецизійні кількістні методи вимірювання поглинання і дисперсії світла в
молекулярних кристалах, що дозволило встановити ряд нових, закономірностей
поглинання світла в кристалах (спільно з М. С. Бродиним); вперше були
проведені вимірювання форми ексітонних смуг поглинання при низьких
температурах (спільно з М. С. Соскіним), що стало новим напрямом робіт по
кристалооптиці поглинаючих середовищ.
В останні роки під керівництвом А. Ф. Прихотько проведені цікаві
дослідження спектрів поглинання а-кисню, що знаходиться в сильних
магнітних полях при температурах, близьких до 1 К, що дозволило встановити,
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поряд з екситонними станами, біексітонні процеси екситон-магнонної
взаємодії. Великий вплив роботи А. Ф. Прихотько справили на розвиток
виготовлення кріостатів в Інституті фізики АН УРСР. Вперше в інституті під її
керівництвом були розроблені і виготовлені металеві кріостати, які в наш час
міцно увійшли в лабораторну практику, практично витіснивши скляні
кріостати. А. Ф. Прихотько підготувала велику кількість кандидатів і докторів
наук, троє з них — члени та члени-кореспонденти НАН України. А. Ф.
Прихотько автор і співавтор близько 150 наукових праць, двох монографій. У
1948 р. вона була обрана членом-кореспондентом, а в 1964 р. — академіком АН
УРСР. У 1966 р. А. Ф. Прихотько присвоєно звання Заслуженого діяча науки
УРСР. Їй присвоєно звання Героя Соціалістічної Праці, вона нагороджена
орденом Леніна, орденом Трудового Червоного Прапора і медалями. Чоловік —
видатний радянський ядерний фізик-експериментатор, академік АН УРСР —
Олександр Ілліч Лейпунський (1903–1972).
* Наталя Осадча-Яната - вчена-ботанік; Наталія Тихонівна Осадча-Яната
(1891 — 1982) — український ботанік, фармаколог і фольклорист, автор
термінологічних словників Академії Наук у Києві, професор (ботанічна
номенклатура). Народилася в Херсоні, навчалася у Київській жіночій гімназії.
Дружина Янати Олександра Алоїзовича — українського агронома і ботаніка,
академіка АН УРСР. Його найфундаментальніші праці, насамперед з народної
ботанічної номенклатури, Наталя Осадча-Яната, яка після арешту чоловіка
залишилася без роботи і засобів до існування, вивезла до Сполучених Штатів,
де й видала. Сама вона працювала в Українській Вільній Академії Наук,
здобувши визнання як фахівець з медичної ботаніки. Була дійсним членом
УВАН та НТШ. Похована в Америці.
* Марія Зерова - професор, доктор біологічних наук, вчена-ентомолог; Марі́я
Я́ ківна Зеро́ва (7 квітня 1902, Козятин Київської губернії, нині Вінницької
області, Україна — 21 липня 1994) — український міколог. Доктор біологічних
наук. Дружина ботаніка Дмитра Зерова. Мати зоолога, доктора біологічних
наук, професора Марини Зерової. 1924 року закінчила біологічний факультет
Київського університету. Старший науковий співробітник Інституту ботаніки
імені М. Г. Холодного Академії наук УРСР. Автор численних статей і низки
монографій, присвячених грибам України. 13 грудня 1983 року стала лауреатом
Державної премії УРСР у галузі науки і техніки за п'ятитомне в семи книгах
видання «Визначник грибів України» (1967–1979).
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* Надія Пучковська - професор-офтальмолог, доктор медичних наук,
громадська діячка; Наді́я Олекса́ндрівна Пучкі́вська (нар. 25 травня 1908,
Смоленськ — 15 травня 2001, Одеса) — українська лікар-офтальмолог, доктор
медичних наук (1955), професор (1956), член-кореспондент (1961), а згодом
дійсний член (1971) АМН СРСР, Герой Соціалістичної Праці (1960), дійсний
член НАН України (1992). Депутат Верховної Ради УРСР 6-10-го скликань.
Учениця відомого офтальмолога, академіка Володимира Філатова. Почесна
громадянка міста Одеса. Дочка отоларинголога Олександра Пучківського. 1930
року закінчила Київський медичний інститут. З 1930 р. — лікар поліклініки. У
1935 році закінчила аспірантуру Київського медичного інституту. З 1935 р. —
асистент Київського медичного інституту, докторант Академії наук Української
РСР, асистент Ташкентського медичного інституту. Учасниця радянськонімецької війни, працювала начальником очного відділення спеціалізованого
фронтового евакуаційного госпіталю. Від 1946 року працювала в Українському
науково-дослідному експериментальному інституті очних хвороб та тканинної
терапії імені академіка Філатова в Одесі: 1946–1952 — завідувач відділення,
1953–1956 — заступник директора, 1957–1985 — директор, від 1986 —
професор-консультант. Була одружена із сином українського поета Віталія
Боровика, убитого агентами НКВД СССР. Пучківська — учениця Володимира
Філатова, фахівець з пересадження рогівки та лікування опіків очей.
Запропонувала низку нових оперативних метод лікування очей, працює також у
галузі тканинної терапії. Від 1956 року редактор «Офтальмолотического
журнала». Герой Соціалістичної Праці (1960 рік); Член-кореспондент АМН
СРСР (1961 рік); Дійсний член АМН СРСР (1971 рік); Державна премія УРСР у
галузі науки і техніки (1978 рік); Премія імені В.П. Філатова.
* Олена Казимірчак-Полонська - вчена астроном; Казимирчак-Полонська
Олена Іванівна (нар.21 листопада 1902, Селець — пом.30 серпня 1992, СанктПетербург) — український астроном. Народилася у селі Селець
Володимирського повіту Волинської губернії Російської імперії. У 1928 р.
закінчила Львівський університет, у Польській Республіці. У 1932—1934 рр. —
позаштатний асистент Астрономічної обсерваторії Варшавського університету.
З 1940 р. — співробітник Астрономічного інституту при Львівському
університеті. З 1945 р. — викладач математики і астрономії Херсонського
педінституту, в СРСР. З 1948 р. — науковий співробітник, потім старший
науковий співробітник Інституту теоретичної астрономії АН СРСР в
Ленінграді. У 1950 р. захистила кандидатську дисертацію; присвоєно вчений
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ступінь кандидата фізико-математичних наук. За сумісництвом зарахована
штатним викладачем в Ленінградський педагогічний інститут ім. М. Н.
Покровського. У листопаді 1951 р. у зв'язку з кампанією «чисток» у боротьбі з
«ворогами народу» звільнена з місця роботи під формальним приводом
«скорочення штату». В 1952 р. заарештована за підозрою в «шпигунській
діяльності», з січня до серпня місяця перебувала у місцях ув'язнення МДБ
СРСР. Була виправдана і відпущена на волю за відсутністю доказів. У 1953—
1956 рр. була доцентом кафедри вищої математики Одеського педінституту. У
1956 повернулася в Ленінград і продовжила працювати в Інституті теоретичної
астрономії АН СРСР. З 1964 р. — член Міжнародного астрономічного союзу. У
1968 р. захистила докторську дисертацію; присвоєно вчений ступінь доктора
фізико-математичних наук. У 1967—1985 роках брала активну участь в
організації та проведенні всесоюзних і міжнародних астрономічних семінарів
та симпозіумів. У 1976—1978 рр. була головою наукової групи з динаміки
малих тіл при Астрономічній раді АН СРСР. З 1970 р. — активний член
товариства Радянсько-Польської дружби (зокрема, супроводжувала відомого
польського піаніста Вітольда Малцужінського в його гастрольних поїздках в
Ленінграді). З 1972 р. — почесний член Всесоюзного товариства сліпих
(зокрема, брала участь у виданні праць з вищої математики та програмування
на шрифтом Брайля). Основні роботи присвячені вивченню руху комет, зокрема
еволюції їх орбіт. Особливу увагу приділяла короткоперіодичним кометам.
Досліджувала рухи 35 короткоперіодичних комет різних планетних сімейств з
урахуванням їхніх збурень за час з 1660 по 2060. Детально досліджувала
еволюцію орбіти комети Вольфа I, встановила при цьому вплив великих
хбуджень з боку Юпітера і негравітаційних ефектів. Показала, що вплив
великих планет є основним чинником, що діє на трансформацію кометних
орбіт.
Дала
переконливе
обґрунтування
гіпотези
захоплення
короткоперіодичних комет великими планетами і намітила загальні
закономірності еволюції кометних орбіт, починаючи з майже параболічних і
закінчуючи короткоперіодичними. Роботи Казимирчак-Полонської були
відмічені в 1968 премією імені Ф.О.Бредіхіна АН СРСР, присудженої «за
велику серію робіт за період 1961—1968 рр., присвячених побудові чисельних
теорій рухів короткоперіодичних комет, проблемі еволюції їхніх орбіт у
віковому масштабі й дослідження проходження комет». У 1978 році ім'ям
Казимирчак-Полонської названа мала планета № 2006 (2006 Полонська). З 1980
року активно працювала в області історії Російської Церкви і біблеїстики
(оригінальні твори і переклади — О. І. Казимирчак-Полонська добре володіла
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польською, французькою і німецькою мовами). У 1987 році прийняла чернече
постриження з ім'ям Олена. До кінця життя Олена Іванівна майже повністю
втратила зір, але, маючи блискучу пам'ять, читала курс загальнодоступних
лекцій про життя і творчість протоієрея Сергія Булгакова в Ленінградських
духовних школах. Померла 30 серпня 1992 року. Похована на кладовищі
астрономів на території Пулковської обсерваторії під Санкт-Петербургом.
* Катерина Ющенко - видатна вчена, математик, кібернетик; Катери́на
Ло́гвинівна Ю́щенко (8 грудня 1919, Чигирин — 15 серпня 2001) — автор
першої у світі мови програмування високого рівня («Адресної мови
програмування»), науковець-кібернетик, доктор фізико-математичних наук,
член-кореспондент АН УРСР (1976), заслужений діяч науки, лауреат премій
Ради Міністрів СРСР, дійсний член Міжнародної академії комп'ютерних наук,
двічі — Державної премії України, премії імені В. М. Глушкова. Нагороджена
орденом княгині Ольги. Катерина Логвинівна Ющенко (у дівоцтві Рвачова)
народилася 8 грудня 1919 року. Закінчила Середньоазійський університет
(1942). Працювала в Львівському відділі теорії імовірностей Інституту
математики АН УРСР (1946—1950), старший науковий співробітник Інституту
математики АН УРСР (1950—1957), завідувач відділу Інституту кібернетики
АН УРСР (з 1957). Написала перші програми для першої ЕОМ, створеної у
НАН України під керівництвом Сергія Олексійовича Лебедєва. За сорок років
роботи в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України нею створена
широковідома в Україні і за кордоном наукова школа теоретичного
програмування. Створення Адресної мови програмування — перше
фундаментальне досягнення наукової школи теоретичного програмування.
Випередивши створення перших мов програмування Фортран (1958), Кобол
(1959) і Алгол (1960), Адресна мова програмування, підготувала появу не
тільки мов програмування з апаратом непрямої адресації, але й асемблерів. У
1970—1980-ті роки остаточно склався предмет дослідження теоретичного
програмування. Основним досягненням школи у цей час стало створення
алгебро-граматичного (АГ) апарату синтезу програмного продукту. У 1990-ті
роки школа теоретичного програмування сконцентрувала зусилля на
дослідженні АГ-методів представлення знань про моделі організації обчислень
і дружнього інтерфейсу користувача при проектуванні і розробці баз даних і
знань для систем прийняття рішень, експертних систем і методів одержання
знань для них, навчаючих систем різної орієнтації. Пройшовши сорокарічний
шлях досліджень, теоретичне програмування збагатилося власним розвинутим
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формально-алгоритмічним апаратом, а предмет досліджень істотно розширився
від процедурних мов до методів подання знань, що складають штучний
інтелект інструментарію розробників прикладних систем. Закінчила
Середньоазіатський Університет у 1942 році. Працювала у Львівському відділі
теорії імовірностей інституту математики АН УРСР (1946-1950)
Ст.наук.співробітник інституту математики АН УРСР (1950-1957). Завідувач
відділу Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України (1957-1997).
Створила наукову школу теоретичного програмування. Свою наукову
діяльність в системі АН УРСР К.Л. Ющенко розпочала в серпні 1946 р. у
Львівському відділенні Інституту математики під керівництвом академіка
Б.В.Гнеденка (длслідження в теорії ймовірностей та мат.статистиці). З 1954 р.
переключилася на обчислювальну математику і розробку алгоритмів (задачі
зовнішньої балістики для ракетно-космічних комплексів, розрахунки плану
виробництва і випуску продукції тощо). К.Л. Ющенко стала провідним
фахівцем з програмування (отримала міжнародне визнання). Вона – перший в
СРСР доктор фізико–математичних наук, якому ця ступінь присвоєна за роботи
з програмування. К.Л.Ющенко мала 5 авторських свідоцтв. Нею розроблено 8
Державних стандартів України. Вона –автор більше як 200 наукових праць
Частина з них вийшла за кордоном – в Німеччині, Чехії, Угорщині, Франції,
Данії тощо. К.Л.Ющенко народилася через сторіччя після леді Лавлейс.
Початок її творчої діяльності співпав з роками відродження і здійснення
геніальної ідеї Бейбіджа. У житті Ющенко є моменти, що нагадують долю
великої англічанки. Як і леді Лавлейс доля подарувала їй можливість написати
перші програми для першої (цього разу на континенті Європи) ЕОМ “МЕСМ”,
створеної через 100 років після проекту Бейбіджа в АН України під
керівництвом іншого генія – Сергія Олексійовича Лебедєва. Обидві жінки
чудові тим, що однаково присвятили життя одній улюбленій справі, - цифровим
обчислювальним машинам і їхньому програмному забезпеченню. (На жаль,
дочка Байрона прожила лише 36 років. Разом із видатним інтелектом батько
передав їй цю страшну спадковість – ранню смерть – поет помер у такому ж
віці). Багато сил і енергії віддавала Катерина Логвинівна підготовці наукової
зміни. Серед її учнів 45 кандидатів і 11 докторів наук. Свою дослідницьку та
науково-організаційну роботу вона поєднувала з активною громадською
роботою в Інституті кібернетики, будучи членом редколегій журналів
«Кибернетика и системный анализ» і «Проблемы программирования», членом
Наукової ради з проблеми «Кібернетика» НАН України, членом
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кваліфікаційної ради з присудження вчених ступенів.
померла у 82 роки.

Катерина Ющенко

* Клавдія Бельтюкова - вчена мікробіолог; Кла́вдія Гна́тівна Бельтюко́ва
(дівоче прізвище Повстянко) (1 (14) червня 1900, Теплик — 21 червня 1971,
Київ) — український біолог, доктор біологічних наук (з 1959 року), професор (з
1961 року). Лауреат премії імені Данила Заболотного АН УРСР (за 1976 рік).
Народилася 1 (14 червня) 1900 року у містечку Теплик (нині селище міського
типу Вінницької області). Батько — працівник фінвідділу, помер 1938 року, у
матері було крім Клавдії ще дві доньки. У 1918–1923 роках працювала (з
перервами) в Кам'янці-Подільському в статистичному бюро та у фінансовому
відділі. 1923 року закінчила Кам'янець-Подільський інститут народної освіти
(нині Кам'янець-Подільський національний університет). У 1927–1928 роках
працювала в Київському окружному статистичному бюро. 1930 року була
асистентом Гірничого інституту, у 1931–1934 роках — науковим
співробітником Інституту махорочної промисловості. Від 1934 року працювала
в Інституті мікробіології АН УРСР. У 1937–1941, 1944–1970 роках — завідувач
відділу бактерій рослин, у 1970–1971 роках — старший науковий співробітникконсультант. Під час Німецько-радянської війни перебувала в евакуації. У
1941–1943 роках працювала на військовому заводі № 235 у місті Воткінську
(Удмуртія), у 1943–1944 роках — бактеріологом Мечниковського санітарнобактеріологічного інституту в Харкові. Померла 21 червня 1971 року. Похована
в Києві на Байковому кладовищі. Досліджувала хвороби махорки й тютюну,
зокрема рябуху. З'ясувала джерела інфекції, вплив добрив на стійкість рослин
до цієї хвороби. Досліджувала бактеріози картоплі, зернових, бобових,
каучуконосів і овочевих культур. Результатом роботи з гомозу бавовни став
запропонований Бельтюковою метод боротьби з внутрішньою зараженістю
гомозом насіння бавовни. Як педагог підготувала 3 докторів та 12 кандидатів
наук, серед учнів — Гвоздяк Ростислав Ілліч, Куликовська Марія Дмитрівна,
Матишевська Марія Степанівна, Скрипаль Іван Гаврилович.
2.5.

Українські жінки в обороні нації

* Мілена Рудницька - політик в міжвоєнній Галичині; Д-р Міле́на Іва́нівна
Рудни́цька, у заміжжі Лисяк (15 липня 1892, Зборів — 29 березня 1976,
Мюнхен) — українська громадсько-політична діячка, журналістка,
письменниця, учителька середніх шкіл. Голова центральної управи Союзу
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Українок. Доктор філософії (1917). Викладач на Вищих Педагогічних Курсах у
Львові (1921—1928), одна з ідеологів українського жіночого руху Західної
України та його провідних діячок у 1920—1930-х pp. Голова центральної
управи Союзу Українок (за її головування він розрісся у сильну всенародну
організацію), Українського жіночого конгресу в Станиславові (1934), Світового
Союзу Українок, політичної жіночої організації «Дружина Княгині Ольги»;
редактор двотижневика «Жінка» (1935—1939); учасниця і репрезентантка
українського жіноцтва на міжнародних жіночих з'їздах. Активна діячка УНДО,
посол до польського сейму (1928—1935, працювала у його комісіях — освітній
і закордонних справ). Як делегатка Української Парламентарної Репрезентації
захищала в Лізі Націй українські петиції, зокрема в справі т. зв. пацифікації і
голоду в Радянській Україні, мала контакти з урядовими і громадськими
колами Західної Європи і виступала з доповідями на міжнародних з'їздах. У
1936—1939 — член президії Українського Координаційного Комітету у Львові.
З 1939 — на еміграції: Краків, Берлін, Прага, Женева (де у 1945—1950 була
директором Українського Допомогового Комітету), Нью-Йорк і Мюнхен).
Значна частини її діяльності присвячена журналістиці. У 1918 вона була членом
редакції тижневика «Наша мета» (Львів), у 1922—1925 редагувала щотижневу
сторінку у газеті «Діло», була редактором двотижневика «Жінка» (ідеологічний
орган Союзу українок) у 1935—1939. З 1919 виступала зі сторінок у пресі на
політичні, феміністичні й виховні теми. У 1993 році перепохована у Львові.
* Зінаїда (Хільчевська) Мірна - політик; Зінаї́да Валенти́нівна (за іншими
даними — Василівна) Мі́рна (1875, за іншими даними 12 жовтня 1878 — 1
квітня 1950, Прага) — українська громадська діячка. Дружина Івана Мірного.
Дівоче прізвище — Хильчевська. Зінаїда Мірна народилася 1875 року (за
іншими даними — 12 жовтня 1878 року). Дівоче прізвище Зінаїди —
Хильчевська (в іншому написанні — Хільчевська). Про її родину нічого не
відомо. В середовищі української інтелігенції була думка, що Зінаїда мала
польське походження. 1910 року Зінаїда Мірна вперше з'явилася в середовищі
київської громади. За спогадом Катерини Антонович, «це тоді була дуже гарна
жінка високого росту, із світлим рожевим обличчям, з великою чорною косою,
що мов чорна корона лежала на її гарній голові». У Києві Зінаїда Мірна швидко
ввійшла в товариські стосунки із Софією Русовою, Людмилою СтарицькоюЧерняхівською, Любов'ю Яновською, Марією Ішуміною, стала активним
членом Українського клубу. У 1910–1917 роках Зінаїда Мірна була однією з
активісток Київського товариства оборони жінок, яке головним напрямком
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діяльності визначало боротьбу з торгівлею жінками та проституцією. Була
членом Української партії соціалістів-федералістів. 1917 року — член
Української Центральної Ради. 1919 року — співзасновниця та заступниця
голови Української жіночої національної ради в Кам'янці-Подільському. Згодом
голова її філії в Берліні. Довголітня голова Українського жіночого союзу в
Празі. 1937 року — член ради Світового союзу українок.
* Олена (Гродзінська) Левчанівська - сенаторка; Оле́на Ка́рпівна Левчані́вська
(у дівоцтві Гродзі́нська; нар. 21 січня 1881, Волинь — пом. 1940, Казахська
РСР) — політична та громадська діячка, член Сенату Речі Посполитої (з 1922
по прибл. кінець 1930-их). Народилася в маєтку Городно на Волині в сім’ї
дрібного шляхтича. Початкову освіту отримала вдома. 1903 року склала
екстерном іспити за повний курс при Олександрійській жіночій гімназії в
Петрограді, після чого вступила на філологічний відділ Віденського
університету. Через смерть батька змушена була перервати навчання і
повернутися на Волинь. 1905 року вийшла заміж за Олександра
Левчанівського, разом із яким виїхала до Петрограда, а згодом переїхала до
Москви, де закінчила історичний відділ на Вищих жіночих курсах. Ще перед
Першою світовою війною вона відкрила школу в рідному селі. Після 1917 року
Олена Левчанівська протягом двох років мешкала в Житомирі, де разом із
іншими заснувала Український клуб і працювала в культурно-просвітній
організації «Просвіта», викладаючи в школі для дорослих; брала участь у
виданні газет «Волинська газета» і «Громадянин». Наприкінці 1919 року
повернулася на Волинь (в село Линів), де очолювала добродійну секцію
товариства «Просвіта», беручи участь в організації шкіл та викладаючи в них.
1922 року Левчанівську було обрано до сенату Другої Речі Посполитої, де вона
стала членом комісії закордонних справ. Була членом Українського
парламентського клубу, співзасновницею міжнародної жіночої організації «Ліга
миру і свободи», від якої виступала в різних країнах Європи (Франції,
Чехословаччині, Швейцарії), відстоюючи права українського населення в
Польщі. Після закінчення сенаторських повноважень Левчанівська якийсь час
мешкала в Луцьку, а 1931 року переїхала до того ж таки села Линова. У вересні
1939 року господарство перейшло у власність радянського сільського комітету.
24 грудня 1939 Олену Левчанівську заарештували, ув'язнивши в Горохові.
Подальша її доля мало відома. За одними даними в січні 1940 року вона стала
в'язнем луцької тюрми, після чого 24 квітня 1940 їй було винесено смертний

92

© Антонов В.М.

вирок. За іншими даними, її було депортовано до Казахстану, де вона й
загинула (при цьому точні обставини смерті невідомі).
* Ольга Басараб - політик і громадській діяч; О́льга Басара́б (1 вересня 1889, с.
Підгороддя, тепер Рогатинський район, Івано-Франківська область — 12
лютого 1924, м. Львів), уроджена Левицька — українська громадська і
політична діячка. ЇЇ рідний брат Северин Левицький — громадський і
пластовий діяч, перший Начальний Пластун. Ольга Басараб народилася 1
вересня 1889 року в селі Підгороддя на Рогатинщині в родині відомого
громадського діяча о. Михайла і Савини (з дому Стрільбицької) Левицьких.
Вона мала старшу сестру Іванну та молодшого брата Северина. Навчалася в
приватному пансіоні для дівчат у Вайсвассері (Сілезія), ліцеї Українського
інституту для дівчат у Перемишлі (1902—1909) та однорічних курсах у
Віденській торговій академії. З 1910 р. працювала в страховому товаристві
«Дністер», Земельному іпотечному банку. У 1910—1911 роках викладала у
торговій школі та водночас проходила практику в Українському Кредитовому
Союзі у Тернополі. 10 жовтня 1914 року вийшла заміж за студента
«Політехніки» Дмитра Басараба, який очолював студентське товариство
«Основа». Подружнє щастя виявилося недовгим: 22 червня 1915-го Дмитро
загинув на італійському фронті в першому своєму бою. Організатор 1 жіночої
чоти Легіону УСС у Львові. У 1918—1923 рр. Ольга Басараб працювала
секретарем українського посольства у Фінляндії, бухгалтером посольства
України у Відні, водночас була українською розвідницею. З метою збору
військово-стратегічної та політичної інформації вона відвідувала Данію,
Німеччину, Норвегію, інші держави. Провадила харитативну й просвітницьку
діяльність у Комітеті допомоги раненим і полоненим у Відні та в Комітеті
допомоги цивільному населенню, за що відзначена міжнародною організацією
Червоного Хреста. Член управи Українського жіночого союзу у Відні. Після
ліквідації дипломатичних представництв УНР 1923 р. Ольга переїхала до
Львова, де стала членом Головної управи філії Союзу Українок у Львові,
активно співпрацювала з Українською Військовою Організацією, була
зв'язковою полковника Євгена Коновальця. Як член УВО О. Басараб була
заарештована польською поліцією. О шостій годині ранку 9 лютого 1924 р. у
квартиру, яку вона винаймала разом зі Стефанією Савицькою на вул.
Виспянського (тепер — Вишенського), увірвалася польська поліція. Поліцаї
виявили та вилучили в О. Басараб тексти зібраної розвідувальної інформації та
заарештували обох жінок. Їх звинуватили в шпигунстві водночас на користь
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ваймарської Німеччини та більшовицької України й ув'язнили у тюрмі по вул.
Яховича (нині — Ак. Кучера,5). Допити були «інтенсивними», простіше
кажучи, із застосуванням тортур. Два останні відбулися 12 лютого в
передобідній час і від 21.00 до 03.00. Уранці Ольгу знайшли повішеною на
вишитому рушнику на ґратах вікна камери. Найправдоподібнішою версією є
катування Ольги Басараб слідчим Левом Кайданом: не стерпівши принижень,
горда українка померла. Завдяки агентам УВО у цій в'язниці не вдалося
приховати факту смерті Ольги Басараб. Маніпуляції поліції спричинили масове
обурення. Кампанію протесту розпочав «Союз українок» (Ольга була
бухгалтером цього товариства) 20 лютого, акцію продовжили інші українські
товариства Львова, Галичини й осередків еміграції. Голова українського клубу
в Сеймі Республіки Польща Сергій Хруцький виступив з інтерпеляцією
(депутатським запитом). Єврейський клуб узагалі вимагав створити спеціальну
депутатську комісію для дослідження умов утримання в'язнів у польських
в'язницях. Польська влада змушена була розпочати слідство. 26 лютого
відбулася ексгумація тіла Ольги Басараб. Після розтину трупа загиблу
перепоховали на Янівському цвинтарі за участі декількох тисяч львів'ян і
кількасот поліцейських. Очолили похоронну процесію десять священиків.
Домовину з тілом несли студенти. Після похорону відбулася масова
демонстрація. Серед лікарів, які проводили розтин, був єдиний українець —
доктор Мар'ян Панчишин. Адвокатом родини загиблої був Степан Шухевич.
Слідство в справі загибелі О. Басараб невдовзі припинили «за відсутністю
складу злочину».
* Олена Степанів - науковець і громадській діяч; Оле́на Іванівна Степа́нів
(псевдо — Олена Степанíвна) (7 грудня 1892, с. Вишнівчик, Перемишлянський
повіт, нині Перемишлянський район, Львівська область — 11 липня 1963,
Львів) — український історик, географ, громадська та військова діячка; перша в
світі жінка, офіційно зарахована на військову службу у званні офіцера; четар
Української Галицької Армії. Сестра Ананія Степаніва, мати Ярослава
Дашкевича. В'язень радянських таборів. Народилася в сім'ї священика УГКЦ о.
Івана Степаніва та його дружини Марії-Минодори. Була третьою,
наймолодшою, дитиною. Батько Олени був добрим душпастирем, ініціював
створення читальні товариства «Просвіта» у селі. З 1910 р. навчалася у
семінарії Українського педагогічного товариства (м. Львів). Була членкинею
організації «Пласт». 1912 р. вступила до Львівського університету на
філософський факультет, студіювала історію та географію. У студентські роки
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брала активну участь у діяльності товариства «Сокіл» (очолила його першу
жіночу чоту у Львові). Закликала жінок брати активну участь у громадському,
політичному та військовому житті. Відтоді стає у ряди організації «Січові
Стрільці −2». 1919–1921 рр. навчалась у Віденському університеті, захистила
докторську дисертацію. З 1922 р. викладала історію та географію у Львівській
гімназії сестер-василіянок та Львівському таємному українському університеті.
З 1945 до арешту 1949 року — доцент Львівського університету. 20 грудня 1949
— арешт і відправлення до мордовських таборів. 1956 — звільнена за станом
здоров'я, повернулася до Львова, де прожила до кінця життя. Похована на
Личаківському цвинтарі. Старшини УСС Зенон Носковський, Олена Степанів,
Іван Чмола, Осип Яримович та Софія Галечко на горі Маківк Була активною
учасницею січово-стрілецького руху, співзасновницею товариства «Січові
стрільці — ІІ», провідницею жіночої чети. 1914 — увійшла до складу Комітету
об'єднаних стрілецьких товариств (м. Львів), виїхала на фронт як командир
жіночої чети Українських Січових Стрільців. Учасниця Карпатської воєнної
кампанії. Брала участь у битві під Комарниками. Відзначилася відвагою у боях
за гору Маківку (квітень—травень 1915), згодом стала хорунжим. 29 травня
1915 р. під час бою під Лисовичами на Болехівщині потрапила до російського
полону. 1915–1917 рр. перебувала як полонена в Ташкенті. Квітень 1917 —
повернулася до Галичини. Була одним із організаторів Листопадового
повстання 1918 р., брала активну участь в українсько-польській війні 1918–1919
років (четар Української Галицької Армії). Референт преси в Державному
секретаріаті закордонних справ ЗУНР, пресовий референт Міністерства
закордонних справ УНР у Кам'янці-Подільському. 1919 р. з дипломатичною
делегацією відбула до Відня. 1920 року вийшла заміж за Романа Дашкевича.
Нагороджена срібною медаллю Хоробрості та Військовим хрестом. 1919–1921
рр. навчалась у Віденському університеті, захистила докторську дисертацію
німецькою мовою «Розподіл і розвиток суспільства в старій Русі до половини
XIII ст.», після чого повернулася до Львова. З 1922 р. викладала історію та
географію у Львівській гімназії сестер-василіянок та Львівському таємному
українському університеті. Член Наукового товариства ім. Т.Шевченка
(ініціювала створення його Географічної комісії), товариства «Рідна школа»,
референт при Ревізійному союзі українських кооперативів; співпрацювала з
«Пластом» і УВО. З 1939 р. працювала в установах АН УРСР. 1945–1949 рр.
доцент Львівського університету. Після закінчення Другої світової війни
працювала старшим науковим співробітником і завідувачем сектором
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економіки Львівського відділу Інституту економіки АН УРСР, науковим
співробітником Природничого музею АН УРСР (1948–1949 роки).
* Оксана Мешко - найвидатніша діячка українського національно-визвольного
руху 60 - 80 років ХХ ст. Оксана Яківна Мешко (30 січня 1905, Старі Санжари,
нині село Новосанжарського району Полтавської області — 2 січня 1991, Київ)
— біолог, учасниця опозиційного руху в Україні в повоєнний період,
фактичний голова Української Гельсінської групи в період масових арештів з
боку КДБ в кінці 1970-х років. У грудні 1920 року в Харкові на Холодній горі
комуністи розстріляли батька Оксани, який був взятий ними у числі інших
навесні як заручник за невиконання волостю продподатку. Невдовзі від руки
місцевого «активіста» гине 17-річний брат Євген, член «Просвіти». У 1927 році
вступає на хімічний факультет Інституту народної освіти в Дніпропетровську.
Під час навчання одружується з викладачем інституту Федором Сергієнком —
колишнім членом Української комуністичної партії (боротьбистів). За час
навчання декілька разів виключалась з інституту «за соцпоходження» та знову
добивалась свого поновлення. У 1931 році все-таки закінчує інститут.
На початку 1935 року вдруге заарештовують чоловіка Федора Сергієнка
(вперше в 1925 році як член УКП (боротьбистів)). Як родичку «ворогів народу»
в 1937 році Оксану Мешко звільняють «за скороченням» з хімічної лабораторії
Інституту зернового господарства. Переїжджає до Тамбова, до чоловіка, де й
застала їх німецько-радянська війна. У травні 1944 року повертається до
Дніпропетровська, потім до Києва. 19 лютого 1947 року заарештована в Києві
на Львівській площі за звинуваченням у намірі разом із сестрою Вірою вчинити
замах на першого секретаря ЦК КП(б)У Микиту Хрущова. Вирок — 10 років
виправно-трудових таборів. У 1947—1954 роках — в'язень радянських таборів
в Ухті (Республіка Комі). У 1954 році комісована як недужа. Вийшла з-за
колючого дроту на заслання. Була реабілітована. Паспорт отримала лише в 1956
році та змогла в червні того ж року повернутися до Києва. 11 липня 1956 року
отримала реабілітаційне посвідчення. 22 травня 1972 заарештована в справі
сина — Олеся Сергієнка. Знову почалися обшуки, виклики в КДБ, допити.
Один із членів-засновників Української гельсінської групи. З червня 1980 року
знаходилась два з половиною місяці в камері з хворими на примусовому
«обстеженні» в психіатричній лікарні ім. Павлова в Києві. 12 жовтня 1980 року
— знову обшук. 14 жовтня — новий арешт, допити та повторна «судовомедична експертиза» в психіатричній лікарні. Звинувачувалась у
антирадянській агітації та пропаганді. У січні 1981 року отримала вирок —
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півроку ув'язнення і п'ять років заслання. Етапована до містечка Аян
(Хабаровський край) на березі Охотського моря. На той час Оксані Яківні було
вже майже 76 років. Наприкінці 1985 року повертається із заслання, проживає в
Києві. Один з провідників Української Гельсінської Спілки, створеної 7 липня
1988 року на основі Української Гельсінкської Групи, член Координаційної
Ради. У червні 1990 року, насамперед зусиллями Оксани Мешко, було
поновлено правозахисну діяльність — створено Український комітет
«Гельсінкі-90». 2 січня 1991 року перестало битися серце Оксани Яківни
Мешко. Похована 5 січня на Байковому кладовищі в могилі мами. У 1995 році
на кошти, зібрані громадськістю, на могилі встановлені два козацькі хрести, які
витесав з каменю Микола Малишко. Орден «За мужність» I ст. (8 листопада
2006)[1] — за громадянську мужність, самовідданість у боротьбі за
утвердження ідеалів свободи і демократії та з нагоди 30-ї річниці створення
Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод
(посмертно).
* Надія Суровцева - Надія Віталіївна Суровцова (18 березня 1896, Київ — 13
квітня 1985, Умань) — українська громадська діячка, журналіст, автор
мемуарів. Редакторка іномовних видань Міністерства закордонних справ УНР.
Також перекладач, за фахом історик. Доктор філософії. Жертва сталінського
терору. Здобула гімназійну освіту. До 1917 навчалася на історикофілологічному факультеті Петербурзького університету, брала активну участь в
українському студентському житті. Після повернення до Києва працювала в
Українській Центральній Раді. Активний діяч Селянської Спілки, співробітник
київської газети «Трибуна». 1917 редагувала чужомовні видання Міністерства
Закордонних Справ у Києві. з 1 грудня 1917 року була призначена на посаду
діловода Біженецького департаменту Генерального Секретарства внутрішніх
справ. Під час Гетьманату — співробітник секретаріату Міністерства
закордонних справ. 1918 емігрувала до Австрії. Закінчила філософський
факультет Віденського університету. Після захисту дисертації на тему «Богдан
Хмельницький та ідея української державності» їй присвоєно ступінь доктора
філософії. Працювала викладачем у Віденській сільськогосподарській академії.
Брала участь у роботі жіночих організацій, зокрема, у роботі Міжнародної
жіночої ліги миру і свободи, була делегатом на конгресах Ліги у Відні,
Дрездені, Гаазі, Амстердамі, Парижі та Вашингтоні. На початку 1920 років
захопилася ідеологією марксизму, вступила до австрійської компартії. 1925
переїхала до СРСР, спочатку — до Москви, потім — до Харкова. Працювала
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істориком, співробітником у системі Головліту, кіноуправлінні, у
радіотелеграфному агентстві, Науково-дослідній Катедрі історії України ім. Д.
Багалія. 1927 заарештована органами ГПУ СССР, засуджена і заслана в табори
ГУЛАГ СССР. Лише 1954 звільнена. Після реабілітації проживала в Умані.
Займалась літературною і громадською роботою, контактуючи з провідними
письменниками того часу. 1958 підготувала збірку новел «По той бік» (не
видано). Залишила спогади. Померла і похована в Умані.
2.6.

Жінки в українській літературі

• Ганна (Олександра Куліш) Барвінок - Га́нна Барві́нок (насправді
— Олекса́ндра Михай́лівна Білозе́рська-Кулі́ш; 5 травня (23 квітня)
1828, Борзна або хутір Мотронівка, нині у складі с. Оленівка,
Борзнянський район, Чернігівська область — 6 липня (23 червня)
1911, Мотронівка) — українська письменниця. Ще один псевдонім
— А.Нечуй-Вітер. Дружина Пантелеймона Куліша, сестра Василя
та Миколи.
Народилася в Борзні, але в той час були часті пожежі в цьому місті, і їх
будинок згорів, отож багатодітна сім'я переїхала на недалекий хутір
Мотронівка. Батько її — предводитель місцевого дворянства, один із
найосвіченіших людей у тих краях. Олександра Білозерська — сестра
українського громадського та літературного діяча, журналіста Василя
Білозерського, українського фольклориста й етнографа Миколи Білозерського,
а сестра Люба була коханою та музою Віктора Забіли (хоча вийшла заміж за
поміщика Івана Боголюбцева). Олександра навчалась у приватних пансіонах
(село Кропивне на Полтавщині, місто Конотоп). Білозерська 15-річною
познайомилася з майбутнім чоловіком. Пантелеймон Куліш був старшим за неї
на 9 років. Підтримувала дружні контакти з Тарасом Шевченком, залишила про
нього спогади (він також був найкращим другом Василя Білозерського і
старшим боярином на весіллі Кулішів). Після розгрому Кирило-Мефодіївського
товариства й арешту чоловіка народила мертву дитину, більше дітей не мала.
Виїхала до Тули, слідом за засланим чоловіком. Від 1854 жили в Петербурзі.
1883 — подружжя Кулішів оселилося в Мотронівці. Брала участь у розвитку
філософії, ґрунтованої на українській державності. По смерті чоловіка продала
садибу в Мотронівці, щоби видати його творчу спадщину. Її зусиллями видано
найповніше досі зібрання творів письменника. Похована поряд із чоловіком у
Мотронівці. Писати оповідання з народного життя під псевдонімом Ганна
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Барвінок почала 1847 року у Варшаві, під час шлюбної подорожі. Автор
оповідань із селянського життя: «П'яниця», «Хатнє лихо», «Молодича
боротьба», «Русалка» та ін.
* Марко Вовчок - письменниця; Марко́ Вовчо́к (справжнє ім'я: Марія
Олександрівна Вілінська, за першим чоловіком — Маркович, за другим
чоловіком — Лобач-Жученко; * 10 (22) грудня 1833, маєток Єкатерининське
Єлецького повіту Орловської губернії, тепер Липецька область РФ — † 28
липня (10 серпня) 1907, Нальчик, Росія) — українська письменниця,
перекладачка. Дружина етнографа Опанаса Маркевича (Марковича). Мати
публіциста Богдана Марковича. Троюрідна сестра російського літературного
критика Д. І. Писарєва. Була знайома з Тарасом Шевченком, Пантелеймоном
Кулішем, Миколою Костомаровим, Іваном Тургенєвим, Олександром
Герценом, Жулем Верном. Її твори мали антикріпацьке спрямування. Також
описувала історичне минуле України. Марко Вовчок (літературний псевдонім
Марії Олександрівни Вілінської) народилася 10 (22) грудня 1833 р. в маєтку
Єкатерининське Єлецького повіту Орловської губернії у збіднілій дворянській
сім'ї. Виховувалася в приватному пансіоні в Харкові (1845).
На формуванні
поглядів письменниці позначилося тривале перебування в інтелігентних сім'ях
родичів, зокрема батьків Д. І. Писарєва (пізніше — видатного критика й
близького друга письменниці). В салоні її тітки К. П. Мардовіної в Орлі
збиралися відомі письменники й фольклористи. Там Марія познайомилася з
майбутнім своїм чоловіком, українським фольклористом і етнографом О. В.
Маркевичем, який відбував заслання в Орлі за участь у діяльності КирилоМефодіївського товариства. Проживаючи з О.Маркевичем у 1851—1858 у
Чернігові, Києві, Немирові (Поділля), Марія досконало вивчила життя,
культуру та мову українського народу. Збірка перших творів Марка Вовчка,
написаних у Немирові, вийшла в Петербурзі під назвою «Народні оповідання»
(1857). У Немирові написано більшість її перших оповідань російською мовою
(збірка «Рассказы из народного русского быта», 1859), повість «Інститутка», що
її письменниця почала 1858 року в Немирові, а завершила наступного року в
Петербурзі. Попри те, що до першої збірки «Народних оповідань» увійшло 11
невеликих творів (серед них оповідання «Сестра», "Козачка, «Чумак»,
«Одарка», «Сон», «Панська воля», «Викуп»), вона справила велике враження на
літературно-громадську думку. Найвищого мистецького рівня досягла Марко
Вовчок у зображенні трагічної долі жінки-кріпачки, яка в тогочасному
суспільстві була найбільш гнобленою, приниженою й безправною істотою. Цей
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образ посідає центральне місце в «Народних оповіданнях», «Інститутці»,
«Рассказах из народного русского быта». У Петербурзі (1859) вона потрапила в
коло літераторів Т.Шевченка, І.Тургенєва, М.Некрасова, О.Плещеєва,
О.Писемського, Е.Желіговського-Сови. По-дружньому прийняв письменницю
гурток українських культурних діячів у Петербурзі, зокрема колишні, кириломефодіївці Василь Білозерський, Микола Костомаров і Пантелеймон Куліш,
який ще до того редагував і видавав її твори. Під час перебування в 1859—1867
за кордоном Російської імперії (Франція, а також Німеччина, Швейцарія, Італія)
Марко Вовчок зустрічається з Д.Менделєєвим, О.Бородіним, І.Сєченовим. За
сприяння І.Тургенєва відбулося її знайомство з Жулем Верном, О.Герценом,
Л.Толстим. Зустрічалася Марко Вовчок з чеськими письменниками Й.Фрічем,
Я.Нерудою, була близькою до кола польських літераторів і революційних
емігрантів. Письменниця брала участь у розповсюдженні в Росії революційних
видань Герцена, організовувала для «Колокола» матеріали політичновикривального характеру. У перші роки проживання за кордоном закінчено
оповідання «Ледащиця», «Пройдисвіт», написано оповідання «Два сини»
(1861). Період побуту за кордоном характерний тим, що Марко Вовчок як
український прозаїк розробляла жанри психологічної повісті («Три долі») й
оповідання («Павло Чорнокрил», «Не до пари»), історичної повісті й
оповідання для дітей («Кармелюк», «Невільничка», «Маруся»), створила жанр
соціально-побутової казки («Дев'ять братів і десята сестриця Галя»). Частина
цих творів увійшла до другої збірки «Народних оповідань» (Петербург, 1862).
Активно виступала в жанрі повісті російською мовою: «Жили да были
три сестры», «Червонный король», «Тюлевая баба», «Глухой городок». Ряд
оповідань і казок, написаних французькою мовою, Марко Вовчок друкувала в
паризькому «Журналі виховання й розваги» П.-Ж.Сталя (Етцеля). На матеріалі
французької дійсності письменниця створила цикл художніх нарисів,
об'єднаних назвами «Листи з Парижа» (журнал «Мета», Львів, 1863) і
«Отрывки писем из Парижа» («Санкт-Петербургские ведомости», 1864—1866).
У 1867—1878 найяскравіше виявився талант письменниці як російської
романістки. Вона створила або завершила російські романи «Живая душа»,
«Записки причетника», «В глуши», а також повісті «Теплое гнездышко»,
«Сельская идиллия», переклала російською мовою багато творів з французької,
англійської, німецької, польської літератур, зокрема, 15 романів Жюля Верна.
Виступає Марко Вовчок і як критик (цикл «Мрачные картины»), редакторка
петербурзького журналу «Переводы лучших иностранных писателей» (1871—
1872, до участі в журналі вона залучила багатьох жінок-перекладачок).
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Після краху журналу вона 1872 року виїхала з Петербургу в маєток своїх
знайомих у Тверській губернії. Мешкаючи відтак у «провінції», продовжувала
писати (російською мовою). Зокрема, у цей час з'явилися її романи й повісті
«Теплое гнездышко» (1873), «В глуши» (1875), «Отдых в деревне» (1876—
1899).
1878 — вдруге виходить заміж за значно молодшого за неї Михайла
Лобача-Жученка, відтак протягом 30 років мешкає в місцях служби чоловіка у
різних місцевостях Російської імперії (Ставрополь, Богуслав, Нальчик).
Зокрема, у 1887-1893 — у с. Хохітва (Київська губернія). Меморіальна дошка
Марко Вовчок на будинку на вулиці Трьохсвятительській в Києві де в 1902 році
перебувала письменниця. Марко Вовчок збагатила українську літературу
жанрами соціально-проблемного оповідання («Козачка», «Одарка», «Горпина»,
«Ледащиця», «Два сини»), баладного оповідання («Чари», «Максим Гримач»,
«Данило Гурч»), соціальної повісті («Інститутка»), психологічного оповідання
й повісті («Павло Чорнокрил», «Три долі»), соціальної казки («Дев'ять братів і
десята сестриця Галя»), художнього нарису («Листи з Парижа»). Марко Вовчок
поряд з українськими творами писала оповідання російською мовою:
«Надежда», «Маша», «Катерина», «Саша», «Купеческая дочка», «Игрушечка»
(збірка «Рассказы из народного русского быта»). У творчості російською мовою
виявила себе майстринею й великих прозових жанрів, авторкою проблемних
романів і повістей: «Червонный король» (1860), «Тюлевая баба» (1861), «Жили
да были три сестры» (пізніша назва — «Три сестры», 1861), «Глухой городок»
(1862), «Живая душа» (1868), «Записки причетника» (1869—1870), «Теплое
гнездышко» (1873), «В глуши» (1875), «Отдых в деревне» (1876—1899). З
творчістю Марка Вовчка зросла міжнародна роль української літератури. За
свідченням Петка Тодорова, проза письменниці у 1860—1870-х рр. мала
вирішальний вплив на розвиток болгарської белетристики. Твори Марка Вовчка
за її життя, починаючи з 1859, з'являлися в чеських, болгарських, польських,
сербських, словенських перекладах, виходили у Франції, Англії, Німеччині,
Італії й інших європейських країнах.
* Ольга Кобилянська - письменниця модернового напряму в літературі,
громадська діячкв, організатор жіночого руху; О́льга Кобиля́нська (27
листопада 1863, м. Ґура-Гумора, повіт Сучава, Герцогство Буковина, АвстроУгорщина, нині м. Гура-Гуморулуй, Румунія — 21 березня, 1942, Чернівці) —
українська письменниця, учасниця феміністичного руху на Буковині. Батько,
дрібний урядовець Юліан Якович Кобилянський, народився на Галичині
(навчався у школі в Бучачі). Належав до шляхетського роду, який мав свій герб
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і походив з Наддніпрянщини. Проте папери про шляхетство з легковажної руки
Якова Кобилянського (батька Юліана і діда Ольги Кобилянської, який
проживав у Бучачі) не були нотаріально підтверджені, бо той вважав, що синові
буде достатньо для заробітку його розумної голови. Це мало згодом великий
вплив на долю письменниці. Мати, Марія Йосипівна Вернер, походила зі
спольщеної німецької родини. Її родичем був відомий німецький поет-романтик
Захарій Вернер. З любові до свого чоловіка Марія Вернер вивчила українську
мову, прийняла греко-католицьку віру та виховувала всіх дітей у пошані та
любові до українства. Леся Українка дуже любила і глибоко шанувала Марію
Вернер, називала її "наша лагідна «Свята Анна». Народилася Ольга
Кобилянська 27 листопада (9 грудня) 1863 року в містечку Ґура-Ґумора в
Південній Буковині у багатодітній сім'ї (7 дітей, Ольга — четверта дитина).
Коли Ользі було 5 років, батька переводять до міста Сучави. Там Кобилянські
заприятелювали з місцевим парохом та українським письменником Миколою
Устияновичем. Як між родинами в цілому, так і між їхніми доньками, зокрема
Ольгою Кобилянською та Ольгою Устиянович, зародилася щира дружба, яка
тривала до кінця життя письменниці.
1875 року родина Кобилянських
переїжджає до гірського містечка Кимполунг, де батько отримав посаду
секретаря при старостві. Тут Ольгу віддають в німецьку початкову школу,
навчають грі на фортепіано. Української мови Ольга навчалась вдома і
приватно, у школі — лише німецької та румунської. У Кимполунзі головним
осередком культури був дім міського старости Йозефа Кохановського. У цьому
домі Ольга випозичала книжки, слухала музику, «пізнавала гарних людей і
зустрічалася з прихильністю до українців». Вірною подругою Ольги
Кобилянської назавжди стає Августа Кохановська. «Вона є мій „добрий ангел“,
як я її все називаю, і в ній пізнала я одну з тих немногих товаришок, котра мене
справді любить», — згадуватиме згодом Ольга Кобилянська. Між ними була
сильна душевна спорідненість. Відколи Ольга закінчила 4 класи початкової
школи, її не полишають мрії про подальшу освіту, яка на той час була, на жаль,
недоступою для жінок. Тож вона наполегливо здобуває знання самостійно:
позичає книжки, користується підручниками братів, прислухається до їхніх
розмов та дискусій, багато читає. Її починає цікавити жіноче питання та
проблеми емансипації. Тоді ж Ольга Кобилянська робить перші літературні
спроби — веде щоденник (німецькою), пише поодинокі вірші (польською та
німецькою), прозові нариси. Окрім того, вона ще й потрохи малює, полюбляє
їздити верхи в гори, грає в аматорських виставах. 1889 року Ольга на деякий
час переїжджає до Димки, а з 1891 року мешкає у Чернівцях.
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Перші її літературні твори, написані німецькою мовою ще без чіткого
уявлення, що означає слово «література», припадають на початок 1880-х років
(«Гортенза, або Нарис із життя однієї дівчини», «Доля чи воля?»). Ранні
неопубліковані твори Кобилянської («Гортенза», «Малюнок з народного життя
на Буковині», «Видиво», «Людина з народу» та ін.) сьогодні зберігають
переважно пізнавальне значення, відображаючи окремі сцени з життя
містечкової інтелігенції, людей із народу. Особливе значення мали тривалі
контакти Ольги Кобилянської з німецьким письменником Людвіґом
Якобовським (1868—1900 рр.), які відбивали певні закономірності розвитку
міжлітературних взаємин української та австрійсько-німецької літератур кінця
XIX — початку XX століття. У 1890-ті роки, коли активізується співпраця з
Людвіґ Якобовським, Кобилянська публікує на німецькій мові свою статтю
«Марко Вовчок та її оповідання», цілий ряд перекладених німецькою мовою
оповідань українських письменників. Учасники з'їзду українських
письменників у Львові з нагоди 100-річчя виходу в світ «Енеїди»
Котляревського, 1898 р: Сидять у першому ряду: Михайло Павлик, Євгенія
Ярошинська, Наталія Кобринська, Ольга Кобилянська, Сильвестр Лепкий,
Андрій Чайковський, Кость Паньківський (старший). Стоять у другому ряду:
Іван Копач, Володимир Гнатюк, Осип Маковей, Михайло Грушевський, Іван
Франко, Олександр Колесса, Богдан Лепкий. Стоять у третьому ряду: Іван
Петрушевич, Філарет Колесса, Йосип Кишакевич, Іван Труш, Денис
Лукіянович, Микола Івасюк. Вона взяла активну участь у феміністичному русі.
Ставши 1894 року однією з ініціаторок створення «Товариства руських жінок
на Буковині», Кобилянська обґрунтувала мету цього руху в брошурі «Дещо про
ідею жіночого руху». Письменниця порушила питання про тяжке становище
жінки «середньої верстви», активно виступила за рівноправність жінки й
чоловіка, за право жінки на гідне життя. Ці думки виявилися в ранніх творах
письменниці. У деяких з них («Гортенза», «Вона вийшла заміж» та ін.),
змальовуючи духовний світ своїх героїнь, письменниця робила наголос на їхніх
пошуках особистого щастя. Торкнувшись морально-етичних проблем життя
інтелігенції в новелах, як «Аристократка» (1896 р.), «Impromptu phantasie»,
Кобилянська продовжила розробляти їх у наступних творах і створила три
цілісних образи жінок-інтелігенток в оповіданні «Valse melancolique» (1898 р.).
Згодом вона повернулася до цієї теми в повістях «Ніоба» (1905 р.), «Через
кладку», «За ситуаціями» (1913 р.).
Тема інтелігенції проходить через усю творчість Кобилянськоі — від її
ранніх оповідань та повістей до «Апостола черні». Зображення життя села, його
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соціально-психологічних і морально-етичних проблем — друга провідна лінія
творчості Кобилянської. У середині 1890-х рр. письменниця поглибила знання
селянського життя, чому сприяли її тісні контакти зі жителями сіл, зокрема
Димки (згодом це село ввійшло в її творчість картиною страшного
братовбивства в повісті «Земля»). На початку 1890-х рр., розробляючи
проблеми, накреслені в ранніх творах, письменниця прагне розширити сферу
своїх художніх пошуків, звертається до абстрактно-символічних тем і образів
(«Акорди», «Хрест», «Місяць» та ін.), пише ряд поезій в прозі, серед яких є
майстерні художні мініатюри. Реалістичні й романтичні тенденції творчості
Кобилянської своєрідно поєдналися в одному з її найкращих творів — повісті
«В неділю рано зілля копала», в основі якої — мотив романтичної балади «Ой
не ходи, Грицю, та й на вечорниці», неодноразово опрацьованої українськими
письменниками, зокрема Михайлом Старицьким — в однойменній драмі.
Повість перекладена багатьма мовами, була інсценізована, з успіхом йшла на
сцені. Творчість Кобилянської 1920-1930-х рр., коли Буковина опинилася під
владою Румунії, проходила у складних умовах. Українська мова й культура
була об'єктом переслідувань, проте й у таких умовах Кобилянська
налагоджувала контакти з українською літературною молоддю журналу
«Промінь» (1921—1923 рр.), з місячником «Нові шляхи» (Львів), з
видавництвом «Рух» (Харків), де протягом 1927—1929 рр. вийшли її «Твори» в
9 томах.
У творах Кобилянської періоду першої світової війни та часів
румунського панування з'явилися деякі нові мотиви. У деяких оповіданнях та
новелах повоєнного періоду Кобилянська повернулася до тих моральноетичних проблем, що були предметом художнього аналізу в її творах кінця 19
— початку 20 ст. Так, мотиви «Землі» знайшли своєрідне продовження та
поглиблення в оповіданні «Вовчиха». Творчість Кобилянської 1920-1930-х рр.
підпадала під вплив символізму («Сниться», «Пресвятая Богородице, помилуй
нас!»). У романі «Апостол черні» письменниця наділила буковинське
духівництво, зокрема таких духовних пастирів, як о. Захарій, багатьма
громадянськими й християнськими чеснотами. Кобилянська протягом майже
півстоліття створила десятки оповідань, нарисів, новел, повістей, критичних і
публіцистичних статей, перекладів, лишила значне за обсягом листування.
Частина її творів написана німецькою мовою. З них лише деякі були
надруковані в періодичних виданнях; 1901 року вони вийшли окремою
книжкою під назвою «Kleinrussische Novellen».
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* Олена (Ольга Драгоманова-Косач) Пчілка - видатна поетеса, прозаїк,
драматург, дитяча письменниця,публіцистка, редакторка ій журналістка,
талановитий педагог, лекторка ій організатор української молоді, науковець
іетнограф, активна громадська діячка, активний борець за українську
національну справу, Зразкова матір шістьох дітей; матиЛариси (Лесі Українки);
Оле́на Пчі́лка (справжнє ім'я Ольга Петрівна Косач, з дому Драгоманова; 5 (17)
липня 1849, Гадяч — 4 жовтня 1930) — українська письменниця, перекладач,
етнограф, публіцист, громадський діяч, член-кореспондент Всеукраїнської
академії наук (1925); мати поетеси Лесі Українки, сестра професора Михайла
Драгоманова. Народилася 5 (17 липня) 1849 року в містечку Гадяч, що на
Полтавщині, в родині небагатого поміщика, дворянина Петра Якимовича
Драгоманова. Початкову освіту отримала вдома. Батьки прищепили їй любов
до літератури, до української народної пісні, казки, обрядовості. В 1866 році
закінчила київський «Зразковий пансіон шляхетних дівиць». Влітку 1868 року
разом з чоловіком Петром Антоновичем Косачом виїхали на Волинь, до місця
його служби, у місто Новоград-Волинський, де, займаючись етнографією,
записувала пісні, обряди, народні звичаї, збирала зразки народних вишивок. 25
лютого 1871 року тут народилася дочка Лариса, яка ввійшла в українську та
світову літературу як Леся Українка. Два сини й чотири дочки виростила сім'я
Косачів. Свій творчий шлях розпочала з перекладів поетичних творів Пушкіна і
Лермонтова. 1876 року вийшла друком у Києві її книжка «Український
народний орнамент», яка принесла Олені Пчілці славу першого в Україні
знавця цього виду народного мистецтва, в 1881 році вийшла збірка перекладів з
Миколи Гоголя і з Олександра Пушкіна й Михайла Лєрмонтова «Українським
дітям», видала своїм коштом «Співомовки» С. Руданського (1880). З 1883 року
почала друкувати вірші та оповідання у львівському журналі «Зоря», перша
збірка поезій «Думки-мережанки» (1886). Одночасно брала діяльну участь у
жіночому русі, в 1887 році разом з Наталією Кобринською видала у Львові
альманах «Перший вінок». Навесні 1879 року О. П. Косач з дітьми приїхала в
Луцьк до свого чоловіка, якого було переведено на посаду голови ЛуцькоДубенського з'їзду мирових посередників. У Луцьку вона вступила в
драматичне товариство, а гроші, зібрані від спектаклів, запропонувала
використати для придбання українських книг для клубної бібліотеки. У 1890-х
роках жила в Києві, у 1906–1914 роках видавець журналу «Рідний Край» з
додатком «Молода Україна» (1908–1914), «Газету Гадяцького земства» (1917–
1919). Національні і соціальні мотиви становили основний зміст творів Олени
Пчілки, в яких вона виступала проти денаціоналізації, русифікації, проти
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національного і політичного гніту, проти чужої школи з її бездушністю та
формалізмом. У 1920 році за антибільшовицькі виступи заарештована в Гадячі.
Після звільнення з арешту виїхала в Могилів-Подільський, де перебувала до
1924 року, а відтоді до смерті жила в Києві, працюючи в комісіях УАН, членомкореспондентом з 1925 року. Померла 4 жовтня 1930 року. Похована в Києві на
Байковому кладовищі поруч з чоловіком, донькою і сином.
* Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) - поетеса, публіцист, мислитель і
громадській діяч; Ле́ся Украї́нка (справжнє ім'я Лари́са Петрі́вна Ко́сач-Кві́тка;
13 (25) лютого 1871, Звягель — 19 липня (1 серпня) 1913, Сурамі) — українська
письменниця, перекладач, культурний діяч. Писала у жанрах поезії, лірики,
епосу, драми, прози, публіцистики. Також працювала в ділянці фольклористики
(220 народних мелодій записано з її голосу) і брала активну участь в
українському національному русі. Відома завдяки своїм збіркам поезій «На
крилах пісень» (1893), «Думи і мрії» (1899), «Відгуки» (1902), поем «Давня
казка» (1893), «Одно слово» (1903), драм «Бояриня» (1913), «Кассандра»
(1903—1907), «В катакомбах» (1905), «Лісова пісня» (1911) та ін. Мати, Ольга
Петрівна Драгоманова-Косач — письменниця, яка творила під псевдонімом
Олена Пчілка (її поезію й оповідання для дітей українською мовою добре знали
в Україні), була активною учасницею жіночого руху, видавала альманах
«Перший вінок». Батько, Петро Антонович Косач — високоосвічений поміщик,
який дуже любив літературу і живопис. Дитячі роки пройшли на Волині: у
Новограді-Волинському (1871 — весна 1879), Луцьку, в селі Колодяжному, що
під Ковелем. У будинку Косачів часто збиралися письменники, художники і
музиканти, влаштовувалися вечори і домашні концерти. Дядько Лесі (так її
називали у сім'ї і це домашнє ім'я стало літературним псевдонімом) — Михайло
Драгоманов, був відомим ученим, громадським діячем, який перед еміграцією
до Франції й Болгарії співпрацював із Іваном Франком. Йому належить одна з
провідних ролей у формуванні племінниці згідно зі своїми соціалістичними
переконаннями, ідеалами служіння батьківщині, які вона переросла, і
допомагав їй як літературний критик і фольклорист. Леся Українка у
волинському народному вбранні. 1878—1879 роки. Леся Українка та її брат
Михайло (в сім'ї їх називали спільним ім'ям — Мишелося) навчалися у
приватних учителів. Рано (у 4 роки) навчилася читати. У січні 1876 року О. П.
Косач з дітьми Михайлом і Ларисою приїхали до Києва, щоб попрощатися з М.
П. Драгомановим перед його вимушеною еміграцією. У 1878 році батьки Лесі
поїхали на Всесвітню виставку до Парижу, де зустрілися з Михайлом
106

© Антонов В.М.

Драгомановим. У цей час доглядати дітей приїздить Олена Антонівна Косач,
сестра Лесиного батька. Дружба з «тіткою Єлею» залишила помітний слід в
житті і творчості поетеси. 7 (19) листопада того ж року наказом міністерства
внутрішніх справ П. А. Косача перевели на роботу до Луцька. У березні 1879
заарештовано Олену Антонівну Косач, тітку Лесі, за участь у замаху на шефа
жандармів Дрентельна; пізніше її вислано в Олонецьку губернію, а 1881 р.
заслано до Сибіру на 5 років (м. Ялуторовськ Тюменської обл., а потім у м.
Тюмень). Дізнавшись про це, Леся в кінці 1879 або на початку 1880 року
написала свою першу поезію — «Надія». Влітку 1880 р. Олександра Антонівна
Косач-Шимановська, тітка Лесі, з двома синами переїздить до Луцька, мешкає в
родині Косачів. Причиною переїзду став арешт і заслання до Сибіру її чоловіка
Бориса Шимановського. «Тітка Саша» — перша Лесина вчителька музики. До
неї Леся зберігала все життя почуття великої вдячності. 6(18) січня під час
святкування Водохреща Леся дуже застудилася, що надалі призвело до тяжкої
хвороби. Цього ж року О. П. Косач повезла Михайла, Лесю, Ольгу до Києва для
навчання під керівництвом приватних вчителів. Михайло й Леся почали
вчитись за програмою чоловічої гімназії, там Леся бере уроки гри на
фортепіано у дружини М. Лисенка — Ольги Олександрівни О'Коннор. На
початку травня 1882 року Косачі переїздять в село Колодяжне, що відтоді стало
їхнім постійним місцем проживання. Влітку 1883 року Лесі діагностували
туберкульоз кісток, у жовтні цього ж року професор Олександр Рінек
прооперував їй ліву руку, видалив кістки, уражені патологічним процесом. У
грудні Леся повертається з Києва до Колодяжного, стан здоров'я поліпшується,
з допомогою матері Леся вивчає французьку і німецьку мови. 29 травня (10
червня) 1882 року народилась сестра Оксана, 22 серпня (2 вересня) 1884 — брат
Микола. Починаючи з 1884 року, Леся активно пише вірші («Конвалія»,
«Сафо», «Літо краснеє минуло» і ін.) і публікує їх у часописі «Зоря». Саме
цього року з'явився псевдонім «Леся Українка». Вона знала багато
європейських мов, крім слов'янських: української, російської, польської,
болгарської, також давньогрецьку та латинську, що свідчило про її високий
інтелектуальний рівень. Олена Петрівна виховувала її як сильну людину, яка не
мала права до надмірного виявлення своїх почуттів. Слід цієї «paidei» можна
знайти в кожному творі «поодинокого мужчини». Про рівень її освіти може
свідчити факт, що у 19-літньому віці написала для своїх сестер підручник
«Стародавня історія східних народів» (надрукована в Катеринославі 1918).
Українка багато перекладала Миколу Гоголя, Адама Міцкевича, Генріха Гайне,
Віктора Гюґо, Гомера. Побувавши 1891 в Галичині, а пізніше й на Буковині,
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Українка познайомилася з багатьма визначними діячами Західної України:
Іваном Франком, Михайлом Павликом, Ольгою Кобилянською, Василем
Стефаником, Осипом Маковеєм, Наталією Кобринською. Основний зарис
соціально-політичний світогляду Л. Косач сформувався після цілорічного
(1894—1895) її перебування у її вуйка — Михайла Драгоманова в Софії і
трагічної події, якою була для неї його смерть. У 1896—1898 рр. Леся Українка
стає однією із співзасновників першої на Наддніпрянщині української
соціалістичної організації. Історію
кохання
Лесі
Українки
часто
розпочинають із Сергія Мержинського. Приязнь Лесі Українки і Ольги
Кобилянської (збереглися листи Л. Косач) допомагає в розумінні Лесиного
твору «Блакитна троянда» (1896). Вимушені потребою лікування подорожі до
Німеччини, Австро-Угорщини, Італії, Єгипту, кількаразові перебування на
Кавказі, Одещині, Полтавщині, в Криму збагатили її враження та сприяли
розширенню кругозору письменниці. На початку березня 1907 року Леся
Українка переїжджає з Колодяжного до Києва. А в кінці березня разом з
Климентом Квіткою здійснила поїздку до Криму, де, зокрема, побувала у
Севастополі, Алупці та Ялті. 7 серпня 1907 р. Леся Українка та Климент Квітка
офіційно оформили шлюб у церкві і оселились на вулиці Великій Підвальній
(тепер вул. Ярославів вал), 32, кв. 11 у Києві. 21 серпня вони разом вирушили
до Криму, де Климент Квітка одержав посаду в суді. 5 травня 1907 написала
драматичну поему «Айша та Мохаммед», 18 травня остаточно завершила поему
«Кассандра», роботу над якою розпочала ще у 1903. 12 травня надіслала до
альманаху «З неволі» (Вологда) драматичну поему «На руїнах». У вересні було
написано поезію «За горою блискавиці», продовжено роботу над творами «У
пущі», «Руфін і Прісцілла». Останні роки життя Лесі Косач-Квітки пройшли в
подорожах на лікування до Єгипту й на Кавказ. Разом із чоловіком вона
працювала над зібранням фольклору, інтенсивно опрацьовувала власні драми.
На звістку про важкий стан Лариси Петрівни до Грузії приїхала її мати. То
власне їй письменниця диктувала проекти своєї так і ненаписаної драми «На
берегах Александрії». Символічне значення її творчості можна прочитати в
молитві дітей до Геліоса над манускриптами. Померла 19 липня (1 серпня) 1913
року в Сурамі у віці 42 років. Похована на Байковому кладовищі в Києві
(надгробний пам'ятник — бронза, граніт; скульптор Г. Л. Петрашевич;
встановлений у 1939 році). Писати поезії Леся Українка почала рано, 9-літньою
дівчиною (вірш «Надія»). Леся написала цей перший у своєму житті вірш під
впливом звістки про долю своєї тітки Олени Антонівни Косач (в одруженні
Тесленко-Приходько), засланої за участь у революційному русі, який
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присвятила своїй тітці Олександрі Судовщиковій. Вперше надруковані — вірші
«Конвалія» і «Сафо» — який присвятила своїй тітці Олександрі Судовщиковій
1884 у львівському журналі «Зоря». 1885 у Львові вийшла збірка її перекладів з
Миколи Гоголя (виготовлена нею спільно з братом Михайлом). Літературна
діяльність Лесі Українки пожвавилася з середини 80-их pp., коли Косачі
переїхали до Києва і в оточенні родин Лисенків і Старицьких вона увійшла до
літературного гуртка «Плеяда». 1892 у Львові вийшла «Книга пісень» Генріха
Гейне в перекладах Лесі Українки (спільно з М. Славінським). Перша збірка її
оригінальних поезій «На крилах пісень» з'явилася у Львові (1893, друге видання
в Києві 1904), там же вийшла й друга збірка «Думи і мрії» (1899), третя
«Відгуки» (1902) — в Чернівцях. У другій половині 90-х років Леся Українка
звертається до драматургії. Перша її драма «Блакитна троянда» (1896) з життя
української інтелігенції поширює тематику тогочасної української драми, що
доти показувала переважно життя селянства. У
драматичній
поемі
«Кассандра» (1907) письменниця розвиває метафору людської правди і
трагічної істини, яку представляє головна героїня. Поема «Оргія» в певному
сенсі продовжує тему попередньої драми. Античний фон подій експлікує
провідні питання філософії. Контраст між діонізійським і аполінським
началами підкреслює постать співця Антея. Розуміючи чим є мистецтво і його
роль в історії, він обирає смерть, яка переносить його в безсмертя. До
найвизначніших творів Лесі Українки належать драми «Камінний господар» і
«Лісова пісня». «Лісова пісня» (1911) — вершина творчості Лесі Українки. У
ній показано конфлікт між високим ідеалом і прозаїчною дріб'язковою
буденщиною. Головна героїня драми-феєрії Мавка — не тільки поетичний
образ казкової істоти, а й філософське узагальнення всього прекрасного, вічно
живого. Циклічність натури протиставляється людському життю. І то власне
натура перемагає, байдужа до трагедій. Залишилася
не
закінченою
передсмертна повість Українки «Екбаль Ганем», в якій вона хотіла змалювати
психологію арабської жінки. Меморіальна таблиця на віллі Адріана в Санремо
(Італія) повідомляє, що на ній жила палка виразниця українського
національного духу поетеса Леся Українка. Винятково велике значення
творчості Лесі Українки в історії української літератури полягає в тому, що
вона збагатила українську поезію новими темами й мотивами; досконало
володіючи катренами й октавами, сонетами й оригінальними строфічними
будовами, використовуючи гексаметр, верлібр, п'ятистоповий ямб тощо, вона
збагатила строфіку, ритміку й метрику української поезії. На переломі 19 — 20
ст., використовуючи мандрівні сюжети світової літератури, Леся Українка стала
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в авангарді творчих сил, що виводили українську літературу на широку арену
світової літератури. Її твори видавалися багато разів. Науково об'єктивнішими є
видання «Книгоспілки» (у 7 тт. 1923 — 25 і в 12 тт. 1927 — 30) з фаховими
передмовами
М.Зерова,
Б.Якубського,
М.Драй-Хмари,
П.Руліна,
Є.Ненадкевича, О.Білецького й інших. Усі пізніші видання мають умисні
цензурні пропуски: у 5 тт. (1951 — 56), у 10 тт. (1963 — 65) і в 12 тт. (1975 —
79). Цінне багатим біографічним і епістолярним матеріалом видання О. КосачКривинюк «Леся Українка. Хронологія життя і творчості» (Нью-Йорк, 1970). Їй
присвячено художній фільм М. Мащенка «Іду до тебе» (1972) за сценарієм І.
Драча, науково-популярні картини «Леся Українка» (1957), «Леся Українка»
(1969), документальну стрічку «Леся Українка» (1971). Найвідоміші екранізації
її творів — «Лісова пісня» (1961) В. Івченка та «Лісова пісня. Мавка» (1980) Ю.
Іллєнка, «Спокуса Дон Жуана» (1985) В. Левіна, телевізійна вистава «Оргія»
(1991). Композитор М. А. Скорульський у 1936 році написав балет «Лісова
пісня» за однойменною драмою-феєрією Лесі Українки. Прем'єра балету
відбулася у 1946 році в Київському театрі опери та балету УРСР імені Тараса
Шевченка. З 1958 року балет «Лісова пісня» виконується у постановці
балетмейстера В. Вронського.
* Людмила Старицька-Черняхівська - письменниця, драматург, громадська
діячка; Людми́ла Миха́йлівна Стари́цька-Черняхі́вська (нар. 17 (29) серпня
1868, Київ — 1941) — українська письменниця (поетеса, драматург, прозаїк,
перекладач, мемуарист), громадський діяч. Донька Михайла Старицького,
племінниця Миколи Лисенка, сестра Оксани Стешенко і Марії Старицької,
дружина Олександра Черняхівського, мати Вероніки Черняхівської.
Народилася Людмила Старицька 17 серпня (29 серпня за новим стилем)
1868 року в Києві в сім'ї відомого письменника, драматурга і громадського
діяча Михайла Петровича Старицького та Софії Віталіївни Старицької —
рідної сестри композитора Миколи Лисенка. Чоловік — Олександр
Черняхівський. Навчалася в київській приватній гімназії Віри Миколаївни
Ващенко-Захарченко. Гімназистки видавали рукописний журнал, до якого
Людмила Старицька написала повість «За Україну» та сатиричні вірші про
директрису та її чоловіка. У 1888–1893 роках брала активну участь у роботі
літературного гуртка «Плеяда». У роки Першої світової війни брала активну
участь у роботі Київського комітету для допомоги українцям-утікачам,
працювала сестрою милосердя у шпиталі для поранених. Відвідала на засланні
Михайла Грушевського. У квітні 1917 року Старицьку обрали до Української
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Центральної Ради. У травні 1917 року брала участь у заснуванні Товариства
(комітету) «Український національний театр», входила до його президії. 1919
року стала співзасновницею і заступницею голови Національної ради
Українських жінок у Кам'янці-Подільському. У 1920-тих роках працювала у
ВУАН. Письменницю заарештовано 14 січня 1930 року і звинувачено в
приналежності до так званої Спілки визволення України (СВУ). Допити велися
у в'язниці на Холодній Горі в Харкові. Ось кілька витягів з власноручних
свідчень Старицької-Черняхівської, датованих 27 січня 1930 року: «…На
засіданні виступали з промовами Єфремов — він казав про загальну
організацію українських суголосних сил і про організацію суголосних
елементів селянства. Чехівський казав про політичне значення Української
церкви, Гермайзе — про залучення до організації пролетаріату, Дурдуківський
— про об'єднання учительства, розуміється, з відомою, вгорі зазначеною
метою, я казала про роль інтелігенції і про необхідність поставити її на чолі
організації. Але на цьому зібранні я не чула ні слова про організацію БУД і про
назву СВУ, що нею було охрещено нову організацію.
Згідно з вироком особливого складу Верховного Суду УСРР від 19 квітня
1930 року, Старицьку-Черняхівську звинувачено в тому, що вона: «а) у період
1926–1929 років була членом центру СВУ і провадила керівну організаційну
діяльність, згідно з програмою і завданням організації; б) здійснювала зв'язок
центру СВУ з представниками деяких чужоземних капіталістичних держав…»
Письменницю засуджено до 5 років позбавлення волі з обмеженням у правах на
3 роки. 4 червня 1930 року Старицьку-Черняхівську звільнено з-під варти і
строк замінено на умовний. Після звільнення вислана до міста Сталіно (нині
Донецьк). Займалась перекладацькою діяльністю. У 1936–1941 роках жила у
Києві. 20 липня 1941 року, коли під стінами Києва точилися бої з німцями, на
квартирі в Людмили Михайлівни співробітники НКВС провели обшук,
конфіскували паспорт і теку з листуванням. Разом із сестрою Оксаною
Михайлівною Стешенко Старицьку-Черняхівську вивезли вантажівкою до
Харкова. Тут її звинуватили в антирадянській діяльності та вивезли під конвоєм
у телячому вагоні до Казахстану. Проте в дорозі 73-літня письменниця
померла. Точна дата її смерті і місце поховання невідомі. У серпні 1989 року
Людмилу Михайлівну разом з іншими учасниками «показового процесу СВУ»
в Харкові посмертно реабілітував пленум Верховного Суду УРСР. З дитинства
почала віршувати, складати казки.
Драматичні твори. «Гетьман Петро
Дорошенко» (1908); «Крила» (1913); «Останній сніп» (1917); «Розбійник
Кармелюк» (1926); «Іван Мазепа» (1927).
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* Докія Гуменна - письменниця; До́кія Кузьмі́вна Гуменна́ (нар.10 (23)
березня 1904, місто Жашків, Таращанського повіту, Київської губернії, нині
місто в Черкаській області — пом.4 квітня 1996, Нью-Йорк, США) —
українська письменниця, член ОУП «Слово». Літературна діяльність почалася в
Україні в середині 1920-х років. Літературна спадщина становить понад 30
томів. Народилася 23 лютого (07 березня за новим стилем) 1904 р. в м. Жашків,
Таращанського повіту, Київської губернії у селянській родині. Закінчила
педагогічну школу в м. Ставищі, навчалася у Інституті народної освіти. Почала
друкуватися з 1924 року, стає членом спілки селянських письменників «Плуг».
За критику українофобських висловлювань Федора Ґладкова була піддана
гострій критиці. У 1920—1930-ті рр. друкувала нариси («Стрілка коливається»,
1930), репортажі, оповідання, повісті («Кампанія», 1931) в журналах «Червоний
шлях», «Радянська література» тощо. 1924 року з'явився друком перший нарис
«У степу». Якийсь час Докія Гуменна належала до об'єднання «Плуг». Її
репортажі «Стрілка коливається» (1930 р.) та «Ех, Кубань, ти Кубань
хліборобная» (1931 р.), повість «Кампанія» звернули на себе увагу партійної
цензури. З хвилею терору Докія Гуменна мусила замовкнути аж до початку
Другої світової війни. 1937 року брала участь в археологічній експедиції при
розкопках поселення трипільської культури біля села Халеп'я на Київщині під
керівництвом Тетяни Пассек, за участю Євгена Кричевського, Михайла
Макаревича, Віктора Петрова, Неоніли Кордиш. Отримані враження та
історичні міркування стали основою для оповідань та нарисів («Ромашки на
схилах», «З історії сивої давнини», «Таємниця черепка»), а також знайшли
відображення в мемуарах письменниці. У жовтні 1940 газета «Правда»
вмістила рецензію на повість Докії Гуменної «Вірус» (А.Фарбер «Лживая
повесть») з «марксистською критикою» роботи авторки, яка на матеріалах
одного з обласних відділів охорони здоров'я сатирично викрила бюрократичні
форми радянського керівного апарату. Під час радянсько-німецької війни
письменниця залишилася в Києві. Тут вона налагоджує стосунки з членами
Спілки українських письменників, вступає до відновленої «Просвіти». 1941
року на сторінках додатку до літературного тижневика «Українське слово», що
виходив під редакцією Олени Теліги, Гуменна опублікувала новелу «Пахощі
польових квітів». Утім, невдовзі нацисти розігнали Спілку письменників
України та її чільних представників (подружжя Теліг, Ірлявського, Рогача)
розстріляли в Бабиному Яру під Києвом. Оскільки Докія Гуменна на людях
майже не з'являлася, в Києві подейкували, що вона замордована гестапо.
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Насправді ж з квітня 1942 року Докія Гуменна працює молодшим науковим
працівником Музею-архіву переходової доби. Наприкінці Другої світової війни
виїхала спочатку до Львова, далі — до Австрії, де почала упорядковувати свій
літературний доробок, який не мала змоги друкувати в Україні. В Зальцбурзі
виходить книга новел «Куркульська вілія» (1946 р.), а згодом друкується її
головний чотиритомний твір-епопея «Діти чумацького шляху» (Мюнхен—
Нью-Йорк — 1948–1951 рр.). Її подальше життя і творчість пов'язані з
Чехословаччиною, Австрією, Німеччиною, Італією, Канадою та США.
Переїхавши до США Докія Гуменна продовжує активну літературну працю.
Померла Докія Кузьмівна Гуменна 4 квітня 1996 у Нью-Йорку. Похована на
українському православному цвинтарі в Саут-Баунд-Бруці, штат Нью-Джерсі.
Літературна діяльність почалася в Україні в середині 20-х років. Авторка понад
20 прозових книг, що ставить серед найплідніших українських письменників у
еміграції. Велику увагу приділяла студіям з історії, археології, стародавньої
історії України. Це відобразилося в серії її творів: «Епізод із життя Європи
Критської» (1957), казки-есеї «Благослови, Мати», «Золотий плуг» (1957),
розповідь про Трипілля — «Минуле пливе в прийдешнє» (1978). Загалом
літературна спадщина Докії Гуменної становить понад 30 томів. Гуменна Докія
Кузьмівна — автор романів «Діти Чумацького Шляху» (1948–1951), «Хрещатий
яр» (1956), «Скарга майбутньому» (1964) і «Золотий плуг» (1969); повістей "Де
недавно ведмеді ходили " (1930), «Мана» (1952), «Велике Цабе» (1952),
«Небесний змій» (1983); збірки нарисів «Багато неба» (1954); репортажів
«Стрілка коливається» (1930), «Ех, Кубань, ти Кубань хліборобная» (1931),
«Вічні вогні Альберти» (1959); збірок новел та оповідань «Серед хмаросягів»
(1962), «Чотири сонця» (1969), «Внуки столітнього запорожця» (1981);
мініатюр «Прогулянка алеями мільйоноліть» (1987), спогадів «Дар Евдотеї»
(1990) та ін.
* Олена Теліга - поетеса, публіцистка, патріотка; Оле́на Іва́нівна Телі́га (з дому
Шовгенова або Шовгеніва; 8 (21) липня 1906, Ільїнське, Московська губернія,
Російська імперія — 21 лютого 1942 (?), Київ, Райхскомісаріат Україна) —
українська поетеса, публіцист, літературний критик, діячка ОУН.
Народилась в Іллінському під Москвою в інтелігентній, українськобілоруській родині: батько Іван Опанасович Шовгенів — знаний фахівець,
гідротехнік-практик, мати — донька православного священика. Коли дівчинці
було п'ять років, Шовгеніви переїхали до Петербурга. У 1918 разом з родиною
переїхала до Києва. Тут вона навчається в Жіночій гімназії Олександри
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Дучинської; вивчає українську мову поряд з російською, німецькою,
французькою. Вивчає і такі дисципліни, як Закон Божий, російська граматика,
історія, арифметика, географія, чистописання, малювання та креслення; проте
на основі віднайдених оцінок юної Олени тих років, можна сказати, що вчилася
посередньо. 14 листопада 1920 батько, професор Київського політехнічного
інституту та директор Департаменту водних, шосейних і грунтових доріг
Міністерства шляхів уряду УНР, разом з урядом був евакуйований на
територію Польщі до міста Тарнів. Олена залишається в Києві і у зв'язку із
закриттям та реорганізацією приватних навчальних закладів продовжує
навчання у приватній школі. Навесні 1922 року матері Олени разом з донькою
та сином Сергієм вдається вибратися з радянської України до Тарнова
(Польща), де вони зустрічаються з батьком. З липня 1922 родина оселяється в
Подєбрадах у Чехословаччині. Батько на той час був ректором Української
господарської академії. Тут Олена входить до середовища молодих українських
поетів та інтелектуалів. В Чехії Олена отримує «матуру» — атестат.
В Подєбрадах Олена, разом із своїм майбутнім чоловіком Михайлом
Телігою брала участь у танцювальній групі Василя Авраменка в 1925—1927 рр.
Приязнь перетворилася на любов і їх повінчав православний священик Євген
Погорецький 1 серпня 1926 в євангелицькій церкві св. Миколи в Подєбрадах
(Теліга: 208-9). У 1923—1929 навчається на історико-філологічному факультеті
Українського високого педагогічного інституту імені М. Драгоманова в Празі.
В цей період розпочинає літературну діяльність, друкується пепеважно в
«Літературно-науковому вістнику» (1922—1931), що в той час виходив у
Львові під редагуванням Дмитра Донцова, та інших еміграційних виданнях.[1]
Саме в Чехії відбувається її становлення як поетки, публіцисталітературознавця. З вересня 1929 по 1939 проживала у Варшаві. В 1929 у
Варшаві померла її мати. Тоді ж настали злигодні та нестатки: іноді їй
доводилося працювати з музичними номерами в нічних кабаре — і навіть
манекенницею, але потім вдалося влаштуватися вчителькою початкових класів
в українській школі. У Варшаві Олена продовжує активну мистецьку та
громадську діяльність, стає постійним редактором та одним із чільних
представників редагованого Дмиторм Донцовим у Львові «Вістника» (1931—
1939). Вона виступає з рефератами та поезіями під час літературних дискусій,
академій та святкувань, що відбувалися в середовищі української еміграції. У
1936 якийсь час проживала в Заліщиках). У 1937 році, виступаючи перед
Українською Студентською громадою у Варшаві, Теліга висловлює своє
захоплення фашистськими рухами у Європі:
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Протягом 1939—1941 перебувала в Кракові. Тут, у грудні 1939, Олена
познайомилася з Олегом Ольжичем (Кандибою): тоді ж вступила в Організацію
Українських Націоналістів (ОУН), де активно працювала у Культурній
референтурі Проводу ОУН, якою керував Олег Ольжич. Тісно співпрацювала із
краківською «Просвітою», в лютому 1940 очолила молодіжне Мистецьке
товариство «Зарево». Секретарем був член Культурної референтури ОУН Олег
Штуль. Після появи ОУН (б) належала до ОУН (м). Завжди ефектно вбрана й
завжди приязна (хоча, за власною оцінкою, — не красуня), Олена була однією з
найчарівніших жінок українського емігрантського середовища Польщі та ЧехоСловаччини 1920‑1940‑х років. Після початку радянсько-німецької війни в
липні 1941 в складі похідних груп ОУН разом із чоловіком, Уласом Самчуком і
кількома друзями нелегально перейшла кордон і переїхала до Львова, у вересні
прибула до Рівного, а 22 жовтня 1941 року автомобілем через Святошин та
Брест-Литовське шосе доїхала до окупованого німецькою армією Києва. У місті
організувала Київське відділення Спілки українських письменників
(розміщувалася по вулиці Трьохсвятительській 23), відкрила пункт харчування
для своїх соратників, співпрацювала з редакцією «Українського слова» Івана
Рогача, що знаходилась на Бульварно-Кудрявській вулиці, 24. Видавала
тижневик літератури і мистецтва «Літаври».
Після арешту редакції «Українського слова» О. Теліга не брала до уваги
постанов нацистської влади: ігнорувала вказівки гітлерівців зухвало і
принципово. 7 лютого 1942 року почалися арешти. Друзі її попереджали, що
гестапо готує засідку на вул. Трьохсвятительській, де розміщувалася Спілка;
проте знала, на що йде, втікати не збиралася. Її заарештували разом з
чоловіком, який назвався письменником аби бути з нею. У київському гестапо
Олена Теліга перебувала у камері № 34. Тоді ж відбулася її зустріч із сестрою
Лесі Українки, з якою вона обмовилася кількома фразами. На сірому
гестапівському мурі залишила вона свій останній автограф: угорі намальовано
тризуб і напис — «Тут сиділа і звідси йде на розстріл Олена Теліга». Місце та
дата загибелі поетеси та її чоловіка невідомі, але оскільки у лютому
відбувались масові розстріли у Бабиному Яру, то 21 лютого 1942 року
прийнято вважати днем пам'яті української письменниці та її чоловіка.
* Соломія Павличко - публіцистка, викладач, перекладачка, доктор наук;
Соломі́я Дми́трівна Павли́чко — письменниця, літературознавець, перекладач,
публіцистка, автор праць з теорії літератури, історії фемінізму. Донька Дмитра
Павличка Народилася 15 грудня 1958 у Львові в сім'ї українського письменника
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Дмитра Павличка. Закінчила відділення романо-германських мов і літератури
Київського державного університету імені Тараса Шевченка, аспірантуру при
ньому. З 1985 працювала в Інституті літератури НАН України. Захистила
докторську дисертацію. Доктор філологічних наук, професор КиєвоМогилянської академії, член Спілки письменників України. Соломія також була
гостем-викладачем української літератури в Альбертському університеті і в
Гарварді, куди її запрошено як стипендіата програми Фулбрайта.
1992-го Соломією Павличко було створене видавництво «Основи», у
якому вона до грудня 1999 незмінно очолювала редакційну раду і формувала
видавничу політику. Померла в Києві у власному помешканні 31 грудня 1999,
на 42 році життя, отруївшись чадним газом від несправної газової колонки.
Похорон Соломії з численною участю громади відбувся на Байковому
кладовищі Києва 4 січня 2000. Першим чоловіком Соломії був Михайло
Загребельний — син письменника Павла Загребельного. 1987-го у них
народилася донька Богдана. Восени 1990 Соломія з Михайлом розлучилися.
Другим чоловіком Соломії став канадський історик українського походження
Богдан Кравченко. Започаткувала в Україні видання феміністичної літератури,
переймалася ідеєю партнерської сім'ї, образом нової української жінки —
активної, творчої.
У видавництві «Основи» вже після смерті Соломії вийшли у світ п'ять її
книжок: Листи з Києва. 12 травня 1990 — 2 квітня 1992 (2000). Націоналізм,
сексуальність, орієнталізм: складний світ Агатангела Кримського (2000, 2001).
Зарубіжна література: дослідження та критичні статті (2001). Теорія літератури
(2002). Фемінізм: статті, дослідження, бесіди та інтерв'ю (2002). Незакінченою
стала її біографія українського поета і вченого Агатангела Кримського.
2.7.Українські мисткині
Марія Башкірцева - малярка ((23 листопада 1858, Гавронці, Полтавський
повіт, Полтавська губернія, Російська імперія — 31 жовтня 1884, Париж) —
французька художниця українського походження, майстер жанрового
живопису; автор знаменитого "Щоденника"); Народилася в українському селі
Гавронці нині Диканського району Полтавської області України. Її батько,
Костянтин Башкирцев, — син Павла Григоровича Башкирцева, учасника війни
1812 року, генерала, був великим землевласником та очолював дворянство
Полтавської губернії. Мати, Марія Бабаніна, харків'янка, донька полковника —
аристократа, який був бібліофілом, англоманом і поціновувачем мистецтв. 1870
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року родина виїхала за кордон. Марія навчалася живопису в паризькій Академії
Жуліана. Її талант одразу помітили. Були численні медалі та призи на
виставках, у захваті від її робіт були французькі газети та журнали. Її творчість
високо цінували Анатоль Франс та Еміль Золя. Українка за походженням, вона
стала визначною постаттю найперше французького мистецтва. Майстер
жанрового живопису. Відомі картини: «За книгою», «Молода жінка з букетом
бузку», «У студії Жульєна», «Мітинг», серії автопортретів. Світ картин
Башкирцевої – це світ паризького передмістя, світ служанок, працівниць,
безпритульних дітей та школярів. Після смерті художниці деякі її праці
закупили музеї, як от Люксембурський, деякі роботи залишились у Луврі.
Сьогодні оригінальні картини Башкирцевої є рідкістю, з огляду на те, що
більша їх частина загинула під час Другої світової війни. Як художниця була
під впливом творчості живописця Ж. Бастьєн-Лепажа. 1879 на конкурсі
творчих робіт удостоєна золотої медалі. Через тогочасний політичний режим
Башкирцева так і не змогла повернутись в Україну, хоч завжди цього прагнула.
Хворіла на туберкульоз, померла у віці 25 років. Похована в Парижі. Авторка
відомого європейському читачеві «Щоденника»(1873–1884). Посмертна
виставка картин відбулася в Парижі (1885). Твори зберігаються в музеях
Франції, Голландії, США, Росії та України. У Люксембурзькому палаці в
Парижі біля символічної скульптури «Безсмертя», де викарбувані імена
видатних французьких діячів, є ім'я Марії Башкирцевої. У Ніцці в Музеї
образотворчих мистецтв є зал Башкирцевої. У селі Черняківка створено музей
Башкирцевої та названо галявину Маріїною долиною, де щороку на день молоді
проводять масові гуляння з виставками художніх творів. В Сумах існує
провулок Марії Башкірцевої.
* Галина Мазепа - мисткиня, малярка; Галина Ісааківна Мазепа-Коваль (9
лютого 1910, Санкт-Петербург —30 червня 1995, Каракас) — українська і
венесуельська художниця, ілюстратор. Дочка прем'єр-міністра уряду УНР
Ісаака Мазепи. Галина Мазепа народилася 9 лютого 1910 року в Петеребурзі.
Вона була первістком в родині Ісаака Мазепи й Наталії з роду Сингалевич, які
саме закінчували університетські студії. Ісаак Мазепа (1883 — 1952) походив з
села Костобобрів на Чернігівщині, з тієї частини України, в якій довго
зберігалися традиції Гетьманської держави. За фахом агроном, він був більш
відомий як політичний діяч, ставши головою уряду Української Народної
Республіки в 1919 році. До 11 року життя, провела у Січеславі (Катеринослав,
тепер Дніпро) де вчиться у мистця Миколи Погрібняка який вщеплює їй любов
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до народнього мистецтва, особливо писанок. У 1921 році переїхала до Львова
де вчиться у мистця А. Могалевського який звертає її увагу на багатство
іконопису. Згодом, у 1923 році, переїхала до Праги. Вона була первістком в
родині Ісаака Мазепи й Наталії з роду Сингалевич, які саме закінчували
університетські студії. Ісаак Мазепа (1883 — 1952) походив з села Костобобрів
на Чернігівщині, з тієї частини України, в якій довго зберігалися традиції
Гетьманської держави. За фахом агроном, він був більш відомий як політичний
діяч, ставши головою уряду Української Народної Республіки в 1919 році. До
11 року життя, провела у Січеславі (Катеринослав, тепер Дніпро) де вчиться у
мистця Миколи Погрібняка який вщеплює їй любов до народнього мистецтва,
особливо писанок. У 1921 році переїхала до Львова де вчиться у мистця А.
Могалевського який звертає її увагу на багатство іконопису. Згодом, у 1923
році, переїхала до Праги. Ім'я Галини Мазепи як талановитої і цікавої
художниці стало відомим багатьом ще напередодні Другої світової війни, коли
вона наприкінці 30-х рр. брала участь у різноманітних виставках у Львові. Вже
тоді її мистецтво привертало увагу глядача модерним трактуванням теми. З
полотнами мисткині в той час зустрічаємось на виставках в Римі, Берліні та
Празі. В останньому з цих міст художниця жила триваліший час. Тут вона
закінчила Українській студії пластичного мистецтва в 1935 році. У майстернях
проф. Сергія Мако, проф. Роберта Лісовського та передовсім у проф.
Кратохвіля вона здобула ті основи мистецького хисту, які сформували певний
напрям в її майбутньому малярському житті. З того часу Галину Мазепу бачимо
як графіка-ілюстраторку літературних видань для дітей. В царині цієї галузі
мистецтва вона зайняла поважне місце. Своїм вмінням і прикметами,
потрібними ілюстраторці, вона оформила казки-п'єси Олександра Олеся
«Пригоди бабусі», «Бабуся у гостях у ведмедя», «Ведмідь у гостях у бабусі»,
опісля титульні сторінки «Школярика» й «Школяра», що їх видав Леонід
Полтава у 1945 році. Крім ілюстрування «Веселки» і «Крилатих» художниця
оформляє «Квітку щастя» Т. Білецької, «Сонцебори» І. Смолія та ряд інших
шкільних читанок, підручників та книжок: «Зуб часу» й «Івасик Телесик».
Після вимушеного виїзду з Європи до Венесуели з родиною наприкінці 1947
року, до держави тропічного клімату та яскравих кольорів, Галина Мазепа
виявилася найбільш продуктивною. Її творчий доробок дуже великий. Про її
плідну працю свідчать такі художні твори на українську тематику, як:
«Ворожіння» (1946), «Русалки» (1948), «Гуцульська мати» (1972), «Мавка»
(1977), «Три жінки» (1977) та багато інших. У Венесуелі Галина Мазепа
працювала художником у кіностудії «Болівар-фільм», де успішно творила
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ілюстрації для мультиплікаційних фільмів (cartoons), виставляла свої картини
на різноманітних форумах. Картини Галини Мазепи були нагороджені й
відзначені на багатьох конкурсах. 1956 року у Венесуелі в Національному
салоні її твір одержав першу нагороду, яку їй вручив президент країни. Ця
нагорода припала мисткині за її рельєфну картину, на якій була виліплена Божа
Мати Покрова, що тримала рушник, яким прикривала човен-чайку з козаками.
Цим твором, який дістав таке високе визнання у країні проживання художниці,
як й іншими своїми творами, мисткиня знайомила чужий для неї, українки, світ
з близькою і рідною їй тематикою, українською традицією завдяки талантові,
власним зусиллям і матеріальним засобам, які вона здобула тяжкою працею. У
1986 році На 5-му Міжнародному Конкурсі художників ілюстраторів Noma
(англ. The Noma Concours for Picture Book Illustrations), який організується
щодвароки Тихоокеансько-азійським Культурним центром (англ. Asia/Pacific
Cultural Centre) під егідою ЮНЕСКО для графіків та ілюстраторів з країн Азії
(за викл. Японії), країн Тихоокеанського регіону, Африки, Близького Сходу,
Латинської Америки та країн Карибського з метою промоції їх творчості та
сприяння реалізації їх творчого потенціалу робота Галини Мазепи-Коваль (або
за конкурсною програмою Мазепа де Коваль — Halyna Mazepa de Koval)
«Churun Meru» була відмічена спеціальним призом журі. Мисткиня померла в
Каракасі 30 червня 1995 року.
* Людмила Морозова (1907 - 1997) - малярка; Українська художницяемігрантка Людмила Морозова була однією з найталановитіших учениць
Федора Кричевського, професора тодішнього Київського художнього
інституту, брата вищезгадуваного нами Василя Кричевського. Художниця
вивчала стародавню архітектуру під керівництвом професора І.
Моргілевського. У роки Другої світової війни в 1943 році вона покидає
окупований Київ і через Львів потрапляє до Ді-Пі таборів (від англ. "displaced
persons" – "переміщені особи") у Німеччині, а далі у 1952 році остаточно
емігрує до США. Там мисткиня продовжує писати картини, викладає, а також
виїжджає час від часу до Європи на пленери. Похована Людмила Морозова,
згідно її заповіту, в рідному Києві, на Берківцях.
* Алла Горська - А́лла Олекса́ндрівна Го́рська (18 вересня 1929, Ялта— 28
листопада 1970, Васильків)— українська художниця-шістдесятниця і відомий
діяч правозахисного руху 1960-х років в Україні. Дружина художника Віктора
Зарецького. З 1946 року навчалася у Київській художній середній школі імені
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Шевченка, яку закінчила 1948 р. із золотою медаллю. У подальшому Горська
вступила на живописний факультет Київського художнього інституту
(майстерня Сергія Григор'єва). Влітку 1952 року одружилася зі студентом цього
ж вузу Віктором Зарецьким, а через два роки, закінчивши інститут, працювала
за фахом у галузі станкового й монументального живопису. Її твори
експонувалися на виставках, 1959 року за роботами шахтарського циклу її
прийняли до Спілки художників. Деякий час викладала малюнок в
Республіканській художній школі. На двох із чоловіком мала художню
майстерню в Києві на вулиці Філатова. В 1961—1965 роках разом з Лесем
Танюком, Василем Симоненком, Іваном Світличним та ін. стала одним з
організаторів і активним членом Клубу творчої молоді «Сучасник», який був
тоді центром українського національного життя у Києві. У цей же час свідомо
перейшла на українську мову. Вихована у російськомовній сім'ї, в школі
українську мову не вивчала. Тому їй довелося починати вивчення мови у Надії
Світличної з алфавіту. 1964р. у співавторстві з П. Заливахою, Л. Семикіною, Г.
Севрук, та Г. Зубченко створила в Червоному корпусі Київського університету
вітраж «Шевченко. Мати». Вітраж був знищений адміністрацією університету
за вказівкою партійного керівництва. Скликана після цього комісія
кваліфікувала його як ідейно ворожий, глибоко чужий принципам
соціалістичного реалізму. А. Горську і Л. Семикіну виключили зі Спілки
художників, щоправда, через рік відновили. 1965 року було заарештовано
багатьох друзів і знайомих Горської. Цей рік став для неї початком діяльної
участі в русі опору. 16 грудня 1965 Горська надіслала заяву прокуророві УРСР
з приводу арештів. Горську викликали в КДБ на допити як свідка та на зводини
віч-на-віч, де велися специфічні «кагебістські розмови» з попередженнями й
погрозами. Належачи до групи «шістдесятників», брала активну участь в
українському правозахисному русі. В 1965—1968 роках брала участь у акціях
протесту проти розправ над українськими правозахисниками— Богданом і
Михайлом Горинями, Опанасом Заливахою, Святославом Караванським,
Валентином Морозом, Вячеславом Чорноволом та ін. і зазнала переслідувань з
боку радянських органів безпеки. У квітні 1968 року поставила свій підпис під
листом-протестом 139 діячів науки і культури до тодішніх керівників СРСР у
зв'язку з незаконними арештами і закритими судами над дисидентами.
Почалися адміністративні репресії проти «підписантів», кагебістський тиск,
Аллу Горську вдруге виключили зі Спілки художників. Києвом і Україною
пішли чутки про існування підпільної терористичної бандерівської організації,
керованої західними спецслужбами. Одним із керівників цієї організації
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називали Горську. За нею стежили, іноді демонстративно, їй погрожували
невідомі особи. 1970 року Горську викликали на допит до Івано-Франківська у
справі заарештованого В. Мороза, але вона відмовилася давати свідчення. За
декілька днів до смерті склала протест до Верховного суду УРСР про
незаконність і жорстокість вироку. 28 листопада 1970 року Аллу Горську було
вбито в помешканні її свекра у місті Василькові Київської області. Похорон
Горської 7 грудня 1970 на Міському (Берковецькому) кладовищі в Києві
перетворився на мітинг протесту проти існуючого комуністичного режиму в
Україні.
Широко відома в Україні та світі жорстко опозиційна громадськополітична діяльність А. Горської та трагічна смерть значною мірою залишили
поза суспільною увагою її мистецький доробок, який представлений десятками
монументальних та живописних творів, великою кількістю графічних робіт,
ескізів. Творчість митця ґрунтувалась на традиціях київської академічної
школи, народному мистецтві, українському авангарді 1920-х, бойчукізмі,
глибокому знанні світових мистецьких напрямів. Авторка численних художніх
творів: «Автопортрет з сином» (1960), «Портрет батька» (1960), «Абетка»
(1960), «Біля річки» (1962—1963), «Портрет В. Симоненка» (1963) та ін.
Художниця розробила ескізи до вистав «Ніж у сонці» за поемою І.Драча, «Отак
загинув Гуска» М.Куліша, «Правда і кривда» М.Стельмаха та ін. (режисер Л.
Танюк). Вистави, готові до постановки, було заборонено.
А. Горська зі своїм чоловіком В. Зарецьким, художниками-однодумцями
— Г. Синицею, Г. Марченком, Б. Плаксієм, В. Смірновим створили низку
монументальних робіт у Донецьку, Києві, Краснодоні, позначених впливами Г.
Собачко-Шостак, українського бароко та мексиканського монументалізму.
Твори художниці знаходяться у Національному художньому музеї у Києві,
Національному художньому музеї ім. А. Шептицького у Львові, Центральному
державному архіві-музеї літератури і мистецтва, Музеї шістдесятництва, одній
з найбільших у світі колекцій нонконконформізму на теренах СРСР Нортона і
Ненсі Додж Ратгерського університету, Музеї Берлінської стіни Чекпоінт Чарлі
тощо.
* Катерина Білокур - всесвітньовідома майстер пензля; Білоку́р Катери́на
Васи́лівна (25 листопада (7 грудня) 1900, с. Богданівка, Пирятинський повіт,
Полтавська губернія, Російська імперія — 10 червня 1961, с. Богданівка,
Яготинський район, Київська область, Українська РСР, СРСР) — українська
художниця, майстер народного декоративного живопису, представниця
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«наївного мистецтва». Точна дата народження невідома. Дослідники називають
дату 25 листопада (день Святої Великомучениці Катерини). Батько, Василь
Йосипович Білокур, був заможною людиною, мав 2,5 десятин орної землі,
тримав худобу. Крім Катерини у сім'ї були два сини — Григорій і Павло. У віці
6—7 років Катерина навчилася читати. На сімейній раді було вирішено не
віддавати дівчину до школи, щоб зекономити на одязі та взутті. Малювати
почала з ранніх років, однак батьки не схвалювали це заняття і забороняли ним
займатися. Катерина продовжувала малювати потайки від рідних,
використовуючи для цього полотно та вугіль. Малювала декорації для
драмгуртка, створеного сусідом і родичем Білокурів — Микитою Тонконогом.
Пізніше Катерина також грала на сцені цього театру. У 1922–1923 рр. Катерина
дізналася про Миргородський технікум художньої кераміки. Вона вирушає до
Миргорода, маючи при собі два малюнки: «копія з якоїсь картинки» і начерк
дідівської хати з натури, виконаних уже не на полотнині, а на спеціально для
цього придбаному папері. У технікум Катерину не приймають через відсутність
документа про закінчення семирічки. Вражена відмовою, вона повернулася
додому пішки. Малювати не покидала і згодом починає відвідувати
драматичний гурток, організований подружжям вчителів Калитів. Батьки
погоджуються на участь доньки у виставах, але за умови, що драмгурток не
заважатиме роботі по господарству. У драмгуртку ставили «Наталку Полтавку»
Котляревського, «Сватання на Гончарівці» Квітки-Основ'яненка, «Наймичку» і
«Безталанну» Карпенка-Карого, «Матір-наймичку» Тогобочного (інсценізацію
«Наймички» Шевченка) тощо. У віці 24-26 років Катерина переважно грає
«молодиць». 1928 року дізналася про набір студентів у Київський театральний
технікум і вирішує спробувати свої сили. Але ситуація повторюється: їй знову
відмовляють з тієї ж причини. Восени 1934 року робить спробу втопитися в
річці Чумгак, внаслідок чого застуджує ноги. Після цієї спроби батько з
прокльонами згоджується на заняття доньки малюванням. Навесні 1940 року
Катерина чує по радіо пісню «Чи я в лузі не калина була» у виконанні Оксани
Петрусенко. Звертається до співачки з листом, заадресувавши його: «Київ,
академічний театр, Оксані Петрусенко». До листа додає малюнок калини на
шматкові полотна. Малюнок вразив співачку. Порадившись із друзями —
Василем Касіяном і Павлом Тичиною — вона звертається у Центр народної
творчості, після чого до обласного центру надходить розпорядження знайти
Катерину Білокур і поцікавитися її роботами. Богданівку відвідує Володимир
Хитько, що очолював тоді художньо-методичну раду обласного Будинку
народної творчості. Декілька картин він показує у Полтаві художнику Матвієві
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Донцову. 1940 року в Полтавському будинку народної творчості відкривається
персональна виставка художниці-самоучки з Богданівки, яка на той час
складалася лише з 11 картин. 1944 — Богданівку відвідує директор Державного
музею українського народного декоративного мистецтва Василь Нагай.
Пропонує Катерині виставку і закупити картини. Саме завдяки йому Музей
українського народного декоративного мистецтва має найкращу колекцію робіт
Білокур. 1949 — Катерина Білокур стає членом Спілки художників України.
1951 — нагороджена орденом Знак Пошани, одержала звання Заслуженого
діяча мистецтв України. 1956 — одержує звання Народного художника
України. Три картини Білокур — «Цар-Колос», «Берізка» і «Колгоспне поле»
були включені до експозиції радянського мистецтва на Міжнародній виставці в
Парижі (1954). Тут їх бачить Пабло Пікассо. Весь світ облітають його слова: «
Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити
про неї цілий світ!» . Він порівнює Білокур із іншою представницею «наївного
мистецтва» — Серафіною Луїз. Це звучить тим дивовижніше, що в основному
про сучасне йому мистецтво Пікассо відгукувався вкрай негативно. Після
закінчення війни сім'я Білокурів стає колгоспниками. 1948 р. помирає батько
Василь Білокур. Катерина якийсь час живе з хворою матір'ю, а згодом до них
переїжджає брат Григорій із дружиною та 5 дітьми. У сім'ї починаються
численні сварки. Навесні 1961 року до болю в ногах додається сильний біль у
шлунку. Домашні лікувальні засоби не допомагають, а в богданівській аптеці
немає необхідних ліків. На початку червня 1961 року помирає мати художниці.
Того ж року Катерину Білокур відвозять до Яготинської районної лікарні. 10
червня їй роблять операцію, яка нічим не допомагає. У той же день художниця
помирає. Похована в Богданівці. Автор надгробного пам'ятника — скульптор
Іван Гончар. Окрім квітів Катерина Білокур малювала пейзажі та портрети.
Декілька разів зверталася до сюжету лелеки, котрий приносить дитину, але
відмовилася від цієї ідеї через подив і нерозуміння оточуючих, котрі чекали від
неї лише квітів. Є представницею так званого «наївного мистецтва» — групи
художників, що не здобули академічної освіти, проте стали частиною
загального художнього процесу. У хаті Білокурів у Богданівці 1977 року було
створено Музей-садиба Катерини Білокур. У Києві є вулиця, а у Броварах
провулок, названі на честь Катерини Білокур. Ім'ям відомої художниці названо
пластовий курінь ч. 58, що у Тернопільській станиці. Дівчата із куреня імені
Катерини Білокур намагаються якнайбільше ознайомити сьогоднішнє
суспільство із творчістю великої майстрині. У червні 1989 постановою РМ
УРСР засновано премію імені Катерини Білокур за визначні твори
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традиційного народного мистецтва з метою стимулювання розвитку
українського народного мистецтва. З 2012 року щорічно 9 червня, або в
найближчі вихідні дні в селі Богданівка Яготинського району, Київської області
— батьківщині художниці проводиться міжрегіональний фестиваль народної
творчості «Катеринина пісня», присвячений пам'яті художниці.
* Марія Приймаченко - народна художниця; Марі́я Оксе́нтіївна Примаче́нко,
також Приймаче́нко (нар. 30 грудня 1908 (12 січня 1909), село Болотня,
Київська губернія, Російська імперія — dagger 18 серпня 1997, с. Болотня,
Іванківський район, Київська область, Україна) — українська народна
художниця, представниця «народного примітиву» («наївного мистецтва»);
лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, одна з найвідоміших
українських художниць. Заслужений діяч мистецтв УРСР з 1970, народна
художниця України. 2009 рік — за рішенням ЮНЕСКО — визнано роком Марії
Примаченко. Народилася в селі Болотня на Київщині, де і провела все життя.
Батько, Оксентій Григорович, був теслею-віртуозом, майстрував дворові
огорожі у вигляді стилізованих головкатих зображень. Мати, Параска
Василівна, була визнаною майстринею вишивання (сама Марія вбиралася у
сорочки, вишиті власноручно). Дитинство Марії Овксентіївни було затьмарене
страшною недугою — поліомієлітом. Це зробило її не по-дитячому серйозною
й спостережливою, загострило слух і зір. Марія Овксентіївна гідно і мужньо
пронесла всі життєві знегоди, пізнала щастя любові (хоча чоловік загинув на
фронті) і щастя материнства: її син Федір — теж народний художник, він був її
учнем і другом.
Талант Примаченко відкрила у 1936 році майстриня-ткаля і
вишивальниця киянка Тетяна Флору (у 1960–1970-х роках широку
популяризацію творчості Примаченко організував журналіст Г. Мєстечкін). З
1936 року Марію Овксентіївну запрошують до експериментальних майстерень
при Київському музеї українського мистецтва. Її творчість стає
різноманітнішою — Марія малює, вишиває, захоплюється керамікою. У
Державному музеї українського народного та декоративно-ужиткового
мистецтва зберігаються її чудові керамічні глечики й тарелі цього періоду.
Яким Герасименко, визнаний майстер української кераміки, охоче передавав
Примаченко виготовлені ним різних форм вироби, а Примаченко розписувала
їх рудими лисичками, страшними звірами, крокуючими по стеблах полуниць
блакитними мавпами і неповторними зеленими крокодилами, вкритими
квіточками. За участь у виставці народного мистецтва 1936 року Примаченко
124

© Антонов В.М.

нагороджують дипломом першого ступеня. З того часу її твори з незмінним
успіхом експонуються на виставках у Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі, Празі.
Марія Примаченко об'єднала у своїй творчості малюнок і живопис. Це —
і живописна графіка, і графічний живопис водночас. Вона
творить
квітироздуми, квіти-присвяти: «Людям, що пашуть хліб і Батьківщину кохають»,
«Молодим матерям, що народили сина або дочку», «Квіти на ялинку», «Лесі
Українці», «На честь польоту космонавтів» і «На честь народження
правнучки». Примаченко-поет реалізує себе у власних підписах до картин. Її
образи завжди пов'язані з естетичними і морально-етичними настановами
народу, з його мовним багатством. Звідси та дивовижна синхронність
художнього образу і віршованих приймаченківських підписів-примовок.
Підписи ці легко запам'ятовуються, неначе вкарбовуються у пам'ять: «Три
буслики у горосі живуть у нас і досі».
У Київському музеї українського народного декоративного мистецтва
зберігається одна з ранніх робіт Марії Примаченко, датована 1935 роком,
тричастинна за своєю композиційною будовою. На одній частині намальована
мавпоподібна істота. Характерно, що, безвиїзно живучи до 1936 року у Болотні,
Примаченко живої мавпи не бачила, і тому мавпа «олюднена» і скоріше нагадує
когось із сусідок художниці. Оце нагадування, подібність — не зовнішня, а
образна, суттєва — стає внутрішньою ознакою фантастичних звіриних образів
художниці.
У 1970-ті роки усе менше і менше працювала Примаченко на білому тлі.
Власне, на виставці 1973 року із 142 робіт лише одна композиція була на
білому тлі — «Сидить баба на печі, пряде куделицю». Найчастіше на
інтенсивному і глибокому, ніби підсвіченому зсередини тлі художниця
промовисто зіставляє чисті, інтенсивні червоні, сині, блакитні, зелені, жовті,
рожеві фарби.
1986 року художниця створила вражаючу «чорнобильську»
серію (Болотня знаходиться майже у 30-кілометровій зоні). 2009 рік — за
рішенням ЮНЕСКО — визнано роком Марії Примаченко. На честь художниці
названо малу планету 14624 Примаченко. 2009 року бульвар Лихачова в Києві
був перейменований на бульвар Марії Приймаченко. 2015 року на честь Марії
Примаченко перейменували вулицю у Броварах та Краматорську. 84 курінь
УПЮ названо на її честь.
* Соломія Крушельницька оперна співачка; Соломі́я Амвро́сіївна
Крушельни́цька гербу Сас (23 вересня 1872, с. Білявинці, тепер Бучацький
район Тернопільської області, Україна — 16 листопада 1952, м. Львів) —
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українська оперна співачка, педагог. За життя Соломія Крушельницька була
визнана найвидатнішою співачкою світу. Серед її численних нагород та
відзнак, зокрема, звання «Вагнерівська примадонна» XX століття. Співати з
нею на одній сцені вважали за честь Енріко Карузо, Тітта Руффо, Федір
Шаляпін. Італійський композитор Джакомо Пуччіні подарував співачці свій
портрет з написом «Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттерфляй». Успіхи
Крушельницької на оперних сценах світу були успіхами і визнанням
української музики й мистецтва. Народилася Соломія Амвросіївна
Крушельницька 23 вересня 1872 року у селі Білявинці, тепер Бучацького
району Тернопільської області, в сім'ї священика, пароха села о. Амвросія
Крушельницького та його дружини Теодори Марії (1844—1907), доньки
священика УГКЦ, громадського діяча, письменника о. Григорія Савчинського.
Походить зі шляхетного і старовинного українського роду Крушельницьких
гербу Сас. У 1873 році сім'я декілька разів переїжджала: спочатку до Осівців,
потім — Старих Петликівців, деякий час сім'я Крушельницьких жила в
передгір'ях Східних Бескид — у селі Тисові біля Болехова. З 1878 року вони
перебралися до села Біла недалеко від Тернополя, звідки вже нікуди не
переїжджали. Сестри Ганна та Емілія також були співачками. У 1883 році на
Шевченківському концерті в Тернополі відбувся перший прилюдний виступ
Соломії, яка співала в хорі товариства «Руська бесіда». На одному з концертів
цього хору 2 серпня 1885 року був присутній Іван Франко, який разом із
українськими, російськими і болгарськими студентами та композитором
Остапом Нижанківським, художником і поетом Корнилом Устияновичем
мандрував тоді краєм. 1891 року Соломія вступила до Львівської консерваторії
Галицького музичного товариства. У консерваторії її учителем був знаменитий
тоді у Львові професор Валерій Висоцький, який виховав цілу плеяду відомих
українських та польських співаків. Під час навчання у консерваторії відбувся її
перший сольний виступ 13 квітня 1892 року, співачка виконувала головну
партію в ораторії Г. Ф. Генделя «Месія». 5 червня 1892 року відбувся ще один
виступ співачки у «Львівському бояні», де вона виконала пісню Миколи
Лисенка «Нащо мені чорні брови». Перший оперний дебют Соломії
Крушельницької відбувся 15 квітня 1893 року: вона зіграла роль Леонори у
виставі італійського композитора Гаетано Доніцетті «Фаворитка» на сцені
Львівського міського театру Скарбка. Тоді її партнерами були знамениті
Рудольф Бернгардт та Юліан Єронім. З великим успіхом пройшли також її
виступи в ролі Сантуції в «Сільській честі» П. Масканьї. 1893 року
Крушельницька закінчила Львівську консерваторію. Восени 1893 року Соломія
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їде до Італії, де її вчителями стали знамениті Фауста Креспі і професор Конті. З
1894 року Крушельницька виступає в театрах Львова, завойовуючи симпатії
глядачів. У другій половині 1890-х років почались її тріумфальні виступи на
сценах театрів світу: Італії, Іспанії, Франції, Португалії, Росії, Польщі, Австрії,
Єгипту, Аргентини, Чилі в операх «Аїда», «Трубадур» Д. Верді, «Фауст» Ш.
Гуно, «Страшний двір» С. Монюшка, «Африканка» Д. Мейєрбера, «Манон
Леско» і «Чіо-Чіо-Сан» Д. Пуччіні, «Кармен» Ж. Бізе, «Електра» Р. Штрауса,
«Євгеній Онєгін» і «Пікова дама» П. Чайковського та інших. У 1910 році С.
Крушельницька вийшла заміж за відомого італійського адвоката, мера міста
В'яреджо Чезаре Річчоні — тонкого знавця музики, ерудованого аристократа.
Вони взяли шлюб в одному з храмів Буенос-Айреса. Після одруження Чезаре і
Соломія оселилися у В'яреджо, де вона купила віллу, яку назвала «Саломеа». У
1920 році Крушельницька в зеніті слави покидає оперну сцену, виступивши
останній раз у неапольському театрі в улюблених операх «Лорелея» і
«Лоенгрін». Далі своє життя присвятила камерній концертній діяльності, пісні
виконувала вісьмома мовами. Здійснила турне Україною, Європою, Америкою.
У 1894–1923 майже щороку виступала з концертами у Львові, Тернополі,
Стрию, Бережанах, Збаражі, Чернівцях та інших містах Галичини. Її єднали
міцні узи дружби з І. Франком, М. Павликом, О. Кобилянською, М. Лисенком,
Д. Січинським та багатьма іншими культурними діячами Галичини і
Наддніпрянщини. У 1929 році в Римі відбувся останній гастрольний концерт С.
Крушельницької. У 1938 році помер чоловік Крушельницької. У серпні 1939
року співачка відвідала Галичину і через початок Другої світової війни не
змогла повернутися до Італії. Після приєднання в листопаді 1939 року Західної
України до СРСР нова влада націоналізувала будинок артистки, залишивши їй
тільки чотирикімнатну квартиру, в якій вона жила з сестрою Ганною. Під час
німецької окупації Львова С. Крушельницька дуже бідувала, тому давала
приватні уроки вокалу. У післявоєнний період С. Крушельницька почала
працювати у Львівській державній консерваторії ім. М. В. Лисенка. Однак її
викладацька діяльність, ледь почавшись, мало не завершилася. Під час
«чищення кадрів від націоналістичних елементів» їй інкримінували відсутність
консерваторського диплома, який пізніше знайшли у фондах міського
історичного музею. Могила Соломії Крушельницької у Львові на
Личаківському кладовищі Мешкаючи й викладаючи в Радянській Україні, пані
Соломія, незважаючи на численні звернення, довгий час не могла отримати
радянського громадянства, залишаючись підданою Італії. Нарешті, написавши
заяву про передачу своєї італійської вілли й усього майна радянській державі,
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Крушельницька стала громадянкою СРСР. Віллу відразу продали,
компенсувавши власниці мізерну частину від її вартості. У 1951 році Соломії
Крушельницькій присвоїли звання Заслуженого діяча мистецтв УРСР, а в
жовтні 1952 року вона нарешті отримала звання професора. Востаннє співала у
Львівській філармонії 1949-го, у віці 77 років. Мало хто знав, що на той час
співачка вже хворіла на рак горла. Соломія Амвросіївна Крушельницька
померла 16 листопада 1952 року. Її поховано у Львові на Личаківському
кладовищі поруч з могилою друга і наставника — Івана Франка. Сьогодні ім'я
Соломії Крушельницької мають Львівський оперний театр, Львівська музична
середня школа, Тернопільське музичне училище (де виходить газета
«Соломія»), 8-річна школа в селі Біла, вулиці у Києві, Львові, Тернополі,
Рівному, Бучачі (див. Вулиця Соломії Крушельницької). У Дзеркальному залі
Львівського театру опери й балету встановлено бронзовий пам'ятник Соломії
Крушельницькій скульптора Ярослава Скакуна. 8 жовтня 2008 року в залі
театру «Ла Скала» встановлено скульптурний портрет Крушельницької цього ж
автора. Скульптурні портрети співачки створили Л. Біганич, В. Власов, Є.
Дзиндра, Я. Мотика, В. Одрехівський, Е. Мисько (Львів), О. Пасіка (Київ). 18
березня 2006 року на сцені Львівського національного академічного театру
Опери та Балету ім. С. Крушельницької відбулася прем'єра балету Мирослава
Скорика «Повернення Баттерфляй», що базується на фактах з життя Соломії
Крушельницької. Відкрито меморіальну дошку й меморіальний музей-садибу
Соломії Крушельницької (1963, с. Біла Тернопільського району), діють кімнатамузей (с. Білявинці Бучацького району), та музично-меморіальний музей у
Львові, встановлено надмогильний пам'ятник «Співучий Орфей» на
Личаківському цвинтарі (1978, м. Львів; скульптор Т. Бриж, архітектор Л.
Скорик), випущено марку і конверт, присвячений 125-річчю від дня
народження (1997) та ювілейну монету (1997). Прижиттєвий портрет
Крушельницької написала Ярослава Музика. 2010 р. відкрито пам'ятник С. А.
Крушельницькій у Тернополі. 21 липня 2012 року, в італійському містечку
Торре-дель-Лаго, біля м. Віареджо, де протягом липня-серпня 2012 проходить
58-й оперний фестиваль «Пуччіні», відбулося урочисте відкриття бронзового
погруддя Соломії Крушельницької (скульптор Руслан Іваницький). Ініціатива
встановлення погруддя належить Посольству України в Італії, Міськраді
Віареджо, фундації «Фестиваль Пуччіні» та здійснено за підтримки фундації
«Сімонетта Пуччіні», УГКЦ в Італії. Також на її честь названо 14 курінь УПЮ
імені Соломії Крушельницької.
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• Оксана Петрусенко - оперна співачка; Окса́на Андрі́ївна
Петрусе́нко (5 (18) лютого 1900, Балаклія — 15 липня 1940, Київ)
— українська оперна співачка (лірико-драматичне сопрано). Одна з
найкращих виконавиць українських народних пісень і романсів.
Заслужена артистка УРСР. Кавалер ордена «Знак Пошани» (1936).
Народна артистка УРСР (1939). Голос Оксани Андріївни є голосомсимволом України її часу.
Народилася 5 лютого (18 лютого) 1900 року в Балаклії в бідняцькій
родині Андрія та Марії Бородавкіних. Навесні 1901, коли Оксані виповнився
тільки рік, батько помер від туберкульозу. Мати вийшла ще раз заміж, але
новий чоловік безбожно пиячив, і після народження брата Івана, вони
розлучились. В таких умовах, у бідності й нестачах почалося життя Ксенії
Бородавкіної. Дитиною вона співала в церковному хорі в Севастополі, грала на
гітарі, рано почала працювати. 1914–1917 — робітниця Севастопольського
порту, взуттєвої фабрики, учасниця самодіяльних гуртків. 1918 стала
хористкою у трупі Олександра Глазуненка. Восени вступила на правах
хористки, а потім і провідної актриси «з голосом» до Херсонського
українського музично-драматичного театру під керівництвом Івана
Сагатовського. 1923–1924 — навчалася в Київському музично-драматичному
інституті імені Миколи Лисенка. Проте, так само як і Марія Каллас, не
отримала спеціальної музичної звукової освіти. Співала в театрах Казані,
Самари, Свердловська. Від 1934 — солістка Київського театру опери та балету.
Померла 15 липня 1940 року, на восьмий день після народження другого сина
Олександра. Існує версія, що була отруєна. Синів взяли товаришки Оксани.
Старший Володимир помер через 4 роки від туберкульозу у віці 16 років.
Молодший Олександр хворів на туберкульоз кісток, все життя носив корсет.
Жінка, що стала йому другою матір'ю, зверталася за допомогою до рідного
батька Олександра партійного працівника Андрія Чеканюка, але той її вигнав.
Вона мусила навіть жебрати. Попри все Олександр став науковцем, захистив
дисертацію. Помер у 1999 році.
Похована на Байковому кладовищі. На могилі — надгробок (лабрадорит,
мармур; скульптори Макар Вронський і Олексій Олійник, архітектор Микола
Іванченко; встановлений у 1949 році)[5]. На надгробному пам'ятнику допущено
дві помилки: вказано, що співачка є народною артисткою СРСР а не УРСР, а
також невірно вказано рік народження — 1901 замість 1900. Одна з вулиць
міста Балаклії носить ім'я О. Петрусенко. У вересні 1962 року в районному
будинку культури відкрито кімнату-музей О. Петрусенко, а 16 лютого 1991
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року в Балаклійському краєзнавчому музеї створено експозицію «О.
Петрусенко — видатна українська співачка», яка присвячена її життю і
творчості. З 1972 року в останню неділю травня в Балаклії проводяться свята
пам'яті О. А. Петрусенко, на яких виступають місцеві аматори. У 2000 році
була випущена поштова марка України, присвячена 100-річчю від дня
народження співачки. У 2010 році Національним банком України була
випущена в обіг пам'ятна монета, номінальною вартістю 5 гривень, присвячена
О. Петрусенко. На честь співачки на будинку в Києві, де вона жила (вулиця
Богдана Хмельницького, 66), встановлена меморіальна дошка. Ім'ям співачки
названо одну з вулиць Києва. Ім'ям співачки названо одну з вулиць
Краматорська. Ім'ям співачки названо одну з вулиць Львова. Ім'ям співачки
названо одну з вулиць смт Борова на Київщині. Ім'ям співачки названо одну з
вулиць Кременчука. Ім'ям співачки названо одну з вулиць Херсона.
• Євгенія Зарицька - оперна співачка; Євгенія Зарицька (9 листопада
1910, Рава-Руська — 5 жовтня 1979, Рей Мальмезон (Париж)) —
оперна співачка (мецо-сопрано).
Народилась 9 листопада 1910 року в містечку Рава-Руська у родині
відомого українського музично-громадського діяча — Ромуальда Зарицького та
його дружини, відомої в галицьких колах піаністки, випускниці Віденської
консерваторії — Євгенії Зарицької. На початку Першої Світової війни родина
Зарицьких переїжджає до Львова. Там Євгенія навчалась у гімназії Сестер
Служебниць. Крім того, вправляла свою майстерність гри на скрипці у Вищому
музичному інституті ім. М.Лисенка. По закінченні навчання в гімназії, дівчина
вступає у Львівський університет на філософський факультет та у Львівську
консерваторію у клас сольного співу Адама Дідура, яку закінчує із «Золотою
медаллю» (1938 р.). Змінити скрипку на вокал порадив Станіслав Людкевич. Як
оперна співачка Євгенія Зарицька дебютувала на сцені Львівського оперного
театру в ролі Леонори в опері Ґаетано Доніцетті Фаворитка (саме в цій опері
Соломія Крушельницька дебютувала свого часу на сцені Львівського міського
театру Скарбка 1893 р.). Виставу підготувала оперна студія консерваторії ім.
Кароля Шимановського під керівництвом Адама Дідура. А невдовзі Євгенія
Зарицька виконала партію Поліни в опері «Пікова дама» Петра Чайковського
(1937 р.). Її виступ був надзвичайно успішним, тож під час гастролей артистів
румунської опери у Львові, Євгенію запрошують до участі в опері Джузеппе
Верді «Трубадур» (партія Азучени).
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Євгенія Зарицька вже під час навчання у консерваторії мала великий та
об'ємний репертуар. Збереглися публікації у газеті «Діло» та «Українська
музика». В «Українській музиці» (1938 р.), зокрема, йшлося і про виступ
Зарицької: «… артистка з дуже великими технічними та голосовими
можливостями без найменшого завваження відспівала твори Генделя, Россіні,
Доніцетті, Бізе, де Фалья, Людкевича, Барвінського, М. Колесси, Н.
Нижанківського. 29 вересня 1937 р. відбувся сольний концерт Євгенії
Зарицької на радіо — вона співала світову класику. Закінчивши консерваторію,
Євгенія поїхала на навчання до Відня до викладача вокалу професора
Віденської консерваторії, однієї з найкращих виконавців музики Вагнера Анни
Бар-Мільденбург. Улітку 1938 року Євгенія взяла участь у міжнародному
конкурсі вокалістів (Відень, Австрія), де здобула третю премію. У грудні 1940
р. Євгенія Зарицька взяла участь у великому вокальному концерті, який
відбувся у Мілані. Їй акомпанував італійський композитор Джорджіо
Фаваретті, закоханий в українську музику. Євгенія Зарицька виконала ряд
творів українських композиторів: «Вірую», «Христос Воскрес» Йосипа
Кишакевича, «Верховино» Миколи Устияновича тощо. На концерті був один із
директорів міланського театру Ла Скала. Він і запросив Євгенію Зарицьку на
прослуховування. 21 січня 1941 р. Євгенія дебютувала у ролі Дорабелли в опері
Моцарта «Так роблять усі жінки». Міланська преса писала, що Євгенія
Зарицька у ролі Дорабелли подобається своїм «глибоким і м'яким голосом у
гнучкій та шляхетній постаті». Незабаром на неї звертають увагу італійські
імпресаріо, тож її запрошують провідні театри Італії — Рим («Констанци»),
Неаполь («Сан Карло»), Венеція тощо. Наступні ролі в операх: «Кавалер
троянд» Ріхарда Штрауса, «Лулу» Альбана Берга, «Орфей» Клаудіо
Монтеверді, «Севільський цирульник» Джоаккіно Россіні, «Пригоди гульвіси»
Ігоря Стравінського. У 1939—1943 роках вона відзнялась у декількох
італійських кінофільмах («Завжди добре закінчується», 1939; «Свіча у вікні»,
1940; «Медовий місяць», «Трепет», 1941; «Шпигуни між спіралями», 1943 р.). Її
партнерами були відомі італійські актори Вітторіо де Сіка, Анна Маньяні та
Руджеро Руджері. Після закінчення Другої Світової війни Євгенія Зарицька як
солістка взяла участь у першому повоєнному симфонічному концерті, що
відбувся на Різдво перед Папою Римським Пієм XII у Ватикані.
У 1946 році вона виконує у Лондоні «Пісні мандрівного підмайстра»
Густава Малера із Лондонським симфонічним оркестром під орудою ван
Бейнума. Вона мала шалений успіх, а публіка і преса визнали її «видатною
інтерпретаторкою Малера». Найбільший успіх Євгенія Зарицька мала у ролі
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Кармен в однойменній опері Бізе. Починаючи із 1948 року Зарицька із
великим успіхом виступала на європейських оперних сценах, брала участь у
музичних фестивалях — це Австрія (Зальцбург), Бельгія (Брюссель), Ватикан,
Велика Британія (Лондон), Шотландія (Единбург), Нідерланди (Амстердам),
Данія, Німеччина (Берлін), Франція (Париж), Швейцарія (Женева), Італія (Рим,
Мілан, Венеція, Флоренція), Іспанія (Мадрид), а також у Алжирі. Євгенія
Зарицька виступала з такими диригентами світової слави, як Фуртвенґлер, де
Сабата, Барбіроллі, Мітропоулос, Орманді, Шуріхт, Болт, ван Бейнум і т. д. та
під орудою таких композиторів-диригентів, як Павль Гіндеміт, Франк Мартен,
Ігор Стравінський. У 1951 р. Євгенію Зарицьку запрошено на роль юнака в
опері «Сказання про невидимий град Кітеж» Римського-Корсакова у
Міланський театр Ла Скала, а в 1952 р. їй пропонують роль Марини в опері
Мусоргського «Борис Годунов» (Ґранд-опера, Париж). У 1955-57 роках Євгенія
Зарицька дає у Парижі цикл концертів «Великі мистці світової інтерпретації».
У 1958 р. Євгенія Зарицька прийняла запрошення української громади з
Північної Америки — США та Канади, де виступала із великим успіхом (НьюЙорк, Чикаго, Філадельфія, Детройт, Торонто). Євгенія Зарицька виконувала
головно твори українських авторів — Миколи Лисенка, Василя Барвінського,
Нестора Нижанківського, Левка Ревуцького, Станіслава Людкевича, Миколи
Колесси. Друга її поїздка до української діаспори в Америці та Канаді відбулась
у 1970 р. Починаючи із 1974 р. Євгенія Зарицька проживала у Франції.
Викладала вокал у Паризькій музичній школі — відомій Есоїе Normale de
Musique. Відійшла в інший світ 5 жовтня 1979 р. у власному будинку в
передмісті Парижа — Рей Мальмезон. Здійснила записи на грамплатівки. До
альбому «Пісні України» (1956) увійшли солоспіви Миколи Лисенка, Кирила
Стеценка, М.Вериківського, Л.Ревуцького, Б.Кудрика, В.Барвінського,
Н.Нижанківського, В.Балтаровича, М.Колесси.
* Марія Заньковецька - легенда українського театру; Марія Костянти́нівна
Занькове́цька (справжнє прізвище — Адасовська; 23 липня (4 серпня) 1854 село
Заньки, Ніжинський повіт, Чернігівська губернія — dagger 4 жовтня 1934 Київ)
— українська актриса і театральна діячка, провідна зірка українського театру
кінця ХІХ і початку ХХ століть. Народна артистка Української РСР (1922).
Народилася п'ятою дитиною у багатодітній родині збіднілого дворянина
Костянтина Костянтиновича Адасовського та міщанки з Чернігова Марії
Василівни Нефедової. Предки Марії походили з козацької старшини ХVІІ–
ХVІІІ століть. Дід, Костянтин Григорович Адасовський, був героєм воєн з
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Наполеоном I, поручиком Бутирського піхотного полку, а батько, Костянтин
Костянтинович Адасовський, — суддею. З десяти років Марія почала навчання
у приватному пансіоні Осовської в Чернігові. Батько Марії мав чудовий голос,
соковитий баритон, а Марія — сильне меццо-сопрано. Удвох вони часто
влаштовували для гостей свого дому у Заньках сімейні концерти. В 1871 чи
1872 у сімнадцять років вона стала дружиною артилерійського офіцера
Хлистова й опинилася в Бессарабії, у фортеці Бендери. У цей час вперше
зустрілася з Миколою Тобілевичем. 1876-го вийшла на сцену ніжинського
театру. До кінця свого життя не поривала зв'язків з театральним колом Ніжина,
де вона мешкала постійно протягом 1902–1924 та з перервами, повертаючись
після гастролей, до 1932. У Ніжині вона мала свій будинок, який зберігся
дотепер. 27 жовтня 1882 у міському театрі Єлисаветграда (нині
Кропивницький) під орудою Марка Кропивницького розпочався творчий шлях
видатної української актриси. Вперше на професійній сцені вона зіграла роль
Наталки («Наталка Полтавка») Івана Котляревського. Пізніше Марія
Заньковецька (вона взяла цей псевдонім на згадку про щасливе дитинство в
рідному селі Заньки) працювала в найпопулярніших і найпрофесійніших
українських трупах Марка Кропивницького, Михайла Старицького, Миколи
Садовського, Панаса Саксаганського, Івана Карпенка-Карого. 1922-го Україна
урочисто відсвяткувала 40-річчя діяльності М. К. Заньковецької. Їй першій в
Україні уряд присвоїв високе звання Народної артистки республіки. Останні
роки свого життя Марія Заньковецька жила з родиною своєї племінниці Наталії
Олександрівни Волик (Адасовської) у Києві в будинку по вул. Великій
Васильківській, 121. Чоловіка Наталії Олександрівни, відомого мецената і
антрепренера Федора Волика, Марія Костянтинівна вважала своїм другом. Ще
1903 року вона виступала в трупі Волика. Померла 4 жовтня 1934. Похована в
Києві на Байковому кладовищі (надгробок — мармур, граніт; скульптор Юхим
Білостоцький). Дружила з сім'єю Богомольців — Олександром Богомольцем
(1881–1946), президентом Академії Наук України, його батьками, а також з
двоюрідною сестрою академіка Наталею Богомолець-Лазурською (1880–1959),
з якою грала на одній сцені. Ім'ям Заньковецької названо український
драматичний театр у Львові (1923), вулиці в Києві, Ковелі, Коломиї, Львові,
Ніжині, Луцьку, Одесі, Ужгороді, Червонограді, Чернівцях, Чернігові, провулок
у Полтаві. 1960 створено меморіальний музей-квартиру Заньковецької в Києві,
1964 — Меморіальний музей Заньковецької М. К. у селі Заньки. Їй споруджено
пам'ятники у Києві (1974, скульптор Г. Кальченко), у селі Заньки (1984,
скульптор Ю. Станецький) і Ніжині (1993, скульптор О. Скобліков). 1971
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письменник Іван Рябокляч написав п'єсу «Марія Заньковецька».2004 року НБУ
випустив пам'ятну монету, присвячену 150-річчю від дня народження видатної
актриси.
* Лідія Кордюм-Островська - кінорежисер; Островська-Кордюм Лідія
Миколаївна — українська актриса, режисер-документаліст. Заслужений діяч
мистецтв УРСР (1960). Нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора,
медалями. Народ. 18 березня 1909 р. в Києві. Закінчила Київський музичнодраматичний інститут ім. М. Лисенка (1928). Знімалась у 1928–1933 рр. на
Київській кіностудії у фільмах: «Джальма» (1928, реж. А. Кордюм, Джальма),
«Вітер з порогів» (1929, реж. А. Кордюм, дочка лоцмана), «Шкідник» (1929,
реж. Костянтин Болотов, вчителька), «Мірабо» (1930, реж. А. Кордюм, дівчинаробітниця), «Свято Унірі» (1932, реж. П. Долина, Берта), «Останній порт»
(1934, реж. А. Кордюм, робітниця) та ін. Працювала асистентом режисера на
студіях Ташкента і Києва (1935–1940). У 1945–1981 — режисер Київської
кіностудії науково-популярних фільмів. У творчому доробку режисера — понад
50 документальних кінострічок. Була членом Спілки кінематографістів
України. Померла 8 грудня 1986 р. в Києві. Створила документальні
кінострічки: «Ваша маленька ферма» (1946), «Тутовий шовкопряд»,
«Полезахисні смуги», «Ерозія ґрунту» (1947), «Гігієна побуту», «На захист
врожаю» (1948), «Механізація робіт на залізничному транспорті» (1949), «За
високі врожаї» (1950), «Пустощі дітей з вогнем — причина пожежі» (1951), «За
здоровий побут», «Просо» (1952), «Тарас Шевченко — художник»,
«Айвазовський» (1954), «Іван Франко» (1956), «Дніпро» (1957), «Михайло
Коцюбинський» (1958), «Вогні України», «Краса землі рідної» (1960), «Думи
Кобзаря» (1961), «Завод чарівних екранів» (1962), «Розповіді про Шевченка»
(1963), «Ульянови в Києві» (1964), «Аркадій Гайдар», «По діброві Тростянець»
(1965), «Наш Рильський» (1967), «Роздуми про хаос і гармонію» (1968),
«Олександр Корнійчук» (1970), «Тетяна Яблонська» (1971), «В цьому
прекрасному і шаленому світі» (1971), «Катерина Білокур», «Маскарад
шестиногих» (1972), «З точки зору жаби, з точки зору бабки» (1973), «Шосте
почуття?» (1974; Почесний диплом XXIX конгресу МАНК, Ейндховен,
Голландія, 1975), «Під знаком гена» (1976), «Тритікале — нова зернова
культура» (1976.
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2.8. Українки - наші сучасниці.
Ірина Сеник - героїня України; Іри́на Миха́йлівна Се́ник (8 червня 1926,
Львів — 25 жовтня 2009, Борислав) — українська поетеса, дисидент, член
Української Гельсінської групи з 1979. Народилася 8 червня 1926 року у Львові
в родині колишнього січового стрільця Михайла Сеника та Марії Сеник.
Навчалася у народній «Рідній Школі» ім. Короля Данила, приватній дівочій
гімназії Іллі та Іванни Кокорудзів (Українське педагогічне товариство). З 1939
року — член Юнацтва Організації Українських Націоналістів, з 1941 року стала
повним членом ОУН. Працювала в крайовому відділі пропаганди, в
митрополичій консисторії під керівництвом Андрея Шептицького. У 1944 році
вступила на факультет іноземних мов (англійська філологія) Львівського
університету. Після німецько-радянської війни, у 1945 році, потрапляє до
тюрми на Лонцького. За звинуваченням у зв'язках з УПА засуджена у 1946 році
на 10 років концтаборів у Сибіру («Озерлаг», «Ангарлаг» Іркутської області) та
довічне заслання. Попри всі табірні заборони продовжувала поетичний шлях,
розпочатий ще у 9-річному віці, — писала потайки на клаптиках паперу.
Рятувалась від табірної атмосфери вишиванням на шматочках полотна
мініатюр на релігійну тематику: українські церкви, знамена, іконки, цитати
пророків. Вийшла з табору у 1956 році з 2-ю групою інвалідності. І знову
неволя — заслання в сибірському Анжеро-Судженську, Кемеровської області.
Там заочно, з відзнакою, закінчила медсестринські курси. У 1968 році
закінчився термін заслання. Після заслання Ірина Сеник приїздить до ІваноФранківська — повернення «репресованої» до Львова було неможливим.
Недовгий час працювала медсестрою з ув'язненими у туберкульозній лікарні.
Знайомиться з В'ячеславом Чорноволом, Валентином Морозом та іншими
діячами руху опору проти русифікації та національної дискримінації
українського народу; допомагає у поширенні самвидаву. У грудні 1969 року
підписала заяву 16-х колишніх політв'язнів «Знову камерні справи?» на ім'я
Голови Президії Верховної ради УРСР, яка спрямовувалась проти практики
засудження в ув'язненні. Заява публікувалась в «Українському віснику» № 1 за
1970 рік, транслювалась радіо «Свобода». Черговий арешт відбувається у 1972
році. Вирок суду — 6 років ув'язнення та 5 років заслання. Ув'язнення
відбувала разом з Катериною Зарицькою, Іриною Калинець, Ніною СтрокатоюКараванською, Надією Світличною, Оксаною Попович, Стефанією Шабатурою
в одному з таборів «Дублагу» (ЖХ-385/3 в с. Барашево Теньгушовського
району, Мордовія).
У 1978 році етапована на п'ятирічне заслання. Після
місячного етапу доставлена до м. Уш-Тобе Талди-Курганської області,
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Казахстан. Будучи у засланні, у 1979 році стала членом Української
Гельсінської групи. У тому ж році члени УГГ Оксана Мешко, Ніна Строката та
Ірина Сеник оприлюднили документ «Ляментація» — про фабрикування
кримінальних справ проти дисидентів, про численні факти «ескалації
державного терору і наклепів проти учасників правозахисного руху в Україні».
Звільнилась у 1983 році з забороною працювати за фахом. Після звільнення
повернулась в Україну та поселилась у Бориславі. У 1983 році одружилась з
колишнім політичним в'язнем Василем Дейком. У 1990 році брала участь у
створенні націоналістичної партії «Державна самостійність України». У 1991
році повністю реабілітована. Була головою місцевого відділення Союзу
Українок, членом Ліґи Українських жінок, головою Бориславської міської
організації Конгресу українських націоналістів. Останні роки життя була
прикута до ліжка. Померла Ірина Сеник 25 жовтня 2009 року. Спочила 27
жовтня у відділі Дисидентів на Личаківському цвинтарі у Львові. Нагороди,
звання. Орден «За мужність» I ст. (8 листопада 2006) — за громадянську
мужність, самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів свободи і
демократії та з нагоди 30-ї річниці створення Української Громадської Групи
сприяння виконанню Гельсінкських угод. Орден княгині Ольги III ст. (26
листопада 2005) — за вагомий особистий внесок у національне та державне
відродження України, самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів
свободи і незалежності, активну громадську діяльність. Заслужений майстер
народної творчості України. Почесна громадянка Борислава і Львова (2003).
Надія Світлична - Наді́я Олексі́ївна Світли́чна (8 листопада 1936 в селі
Половинкине Старобільського району на Луганщині — 8 серпня 2006, м.
Матаван, штат Нью-Джерсі, США) — учасниця руху шістдесятників,
правозахисниця, публіцист, мемуарист, журналіст. Член Закордонного
представництва Української Гельсінської групи, редактор-укладач «Вісника
репресій в Україні» (США), лауреат премії імені Василя Стуса (1992),
Державної премії України імені Тараса Шевченка (1994). Сестра Світличного
Івана Олексійовича. Надія Світлична народилася 8 листопада 1936 року в селі
Половинкине Старобільського району на Луганщині. Батьки — селяни з дідапрадіда. Батько Світличний Олексій Павлович (1910–1955), мати Меланія
Іллівна (1910–1994), з дому Твердохліб. У родині, крім Надії, були ще син Іван
(1929) і дочка Марія (1932). Навчалась у Половинчанській неповній середній
школі, Старобільській середній школі № 1 — єдиній україномовній із шести
середніх шкіл районного міста. 1953–1958 навчалась на філологічному
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факультет Харківського університету, відділення української мови й
літератури. У студентські роки їздила з діалектологічними і фольклорними
експедиціями в райони Харківської області. Після закінчення університету
працювала 4 роки вчителем, завучем і директором школи у середній школі
робітничої молоді селища Бокова-Антрацит Луганської області (тепер —
м.Антрацит. У 1962–1964 рр.жила у с. Половинкине, працювала викладачем
російської літератури в Старобільському медичному технікумі, бібліотекарем у
селах Байдівка і Половинкине. У 1963 р. переїхала до Києва. Працювала
редактором у видавничому відділі республіканського сільськогосподарського
технікуму, у видавництві «Радянська школа», перекладачем з російської в
журналах «Легка промисловість» і «Деревообробна промисловість», науковим
співробітником Інституту педагогіки і за сумісництвом — учителькою
вечірньої школи в київському мікрорайоні Дарниця. Співала у хорі
«Жайворонок», пізніше — у хорі «Гомін».
Під час репресій 1965 р.
працювала в м. Донецьку у складі групи художників-монументалістів (керівник
Г.Синиця) з А.Горською, Г.Зубченко, О.Короваєм, І.Куликом, Г.Марченком.
Відвідувала разом з братом Іваном Світличним Клуб творчої молоді (КТМ).
Після подій 22 травня 1967 біля пам'ятника Тарасу Шевченку Світличною
серйозно зацікавився КДБ. Тому доводилося часто міняти роботу. У 1967 р. ще
один сезон працювала художником-виконавцем з А. Горською, Г.Зубченко,
В.Парахіним, В.Плаксієм, Г.Пришедьком, і Г.Синицею (керівник групи) на
мозаїчних роботах у м. Жданові (Маріуполь) Донецької області. 8 листопада
1967 р. Надія Світлична разом із братом, Іваном Дзюбою, Ліною Костенко
послали лист-протест Петру Шелесту, у якому кваліфікували процес над
Вячеславом Чорноволом як порушення елементарних процесуальних норм, «як
особисту помсту, розправу наділених владою людей над людиною, яка інакше
мислить і зважується критикувати дії окремих радянських установ, тобто
здійснює своє конституційне право». Була на суді В.Чорновола 15.11.1967 р. У
грудні 1970 р. у м. Василькові Київської області разом з Євгеном Сверстюком
Надія Світлична знайшла забиту подругу — художницю Аллу Горську,
організувала похорон і зведення пам'ятника на її могилі. Від 1968 р. до арешту в
1972 р. завідувала профспілковою бібліотекою в Київському холодокомбінаті
№ 2. У 1960-х роках брала жваву участь у самвидавному процесі:
передруковувала нецензуровані твори («Більмо» М.Осадчого, публіцистику
Є.Сверстюка, Іван Дзюби, В.Чорновола, збірки віршів М.Вінграновського,
І.Драча, Л.Костенко, Б.Мамайсура, І.Сокульського, М.Холодного та інших),
редагувала спогади Д.Шумука, перефотографовувала архів В.Симоненка,
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їздила з магнітофонними записами його нецензурованих віршів до шкіл,
бібліотек і сільських клубів на Харківщині й Луганщині, виступала на вечорах
із читанням самвидавних творів, що пізніше стало приводом до арешту 18
травня 1972 р. Після «січневого покосу» 1972 року Світличну 4 місяці майже
щодня викликали на допити в КДБ у справі брата Івана, вдруге ув'язненого 12
січня 1972 р., Є.Сверстюка, Д.Шумука та інших. Через 2 місяці статус свідка
було замінено на обвинуваченого з підпискою про невиїзд. 18 травня 1972 року
її заарештували, понад рік після арешту перебувала у слідчій тюрмі КҐБ на
Володимирській вулиці. 23—24 травня 1973 її було засуджено Київським
обласним судом за статтею 62 частина 1 КК УРСР («антирадянська агітація і
пропаганда») на 4 роки таборів суворого режиму. Покарання відбувала в сел.
Барашево Теньгушевського району, Мордовія, в установі ЖХ-385/3. Разом з
іншими ув'язненими жінками брала активну участь у протестах, голодуваннях.
Повернулася з ув'язнення в травні 1976 р. У прописці відмовили, на роботу не
брали, погрожували арештом за «дармоїдство». Жила з сином у братової
Леоніди Світличної, яку регулярно штрафували за «порушення паспортного
режиму». 10.12.1976 р. надіслала до ЦК КПРС заяву — відмову від
громадянства, мотивуючи цей крок жорстокою розправою над Л.Лук'яненком,
П. Григоренком, В. Чорноволом, В.Стусом, С. Шабатурою та іншими
достойними людьми. Свій вибір пояснила так: «Нижче людської гідності, після
всього пережитого бути громадянином найбільшого в світі, наймогутнішого,
найдосконалішого концтабору». 12 жовтня 1978 року виїхала спочатку в Рим,
де її прийняв Папа Римський Павло VI, а 8 листопада того ж року прибула у
США. Через 8 років її позбавили радянського громадянства. Надія Світлична
проживала в місті Філадельфії, потім у Н'юарку й Ірвінґтоні, останнім часом у
м. Матаван, штат Нью-Джерсі, США, працювала в Українському музеї в НьюЙорку, редагувала жіночий журнал «Віра». Збирала кошти на пам'ятник Оксані
Мешко та її матері Марії, на Козацький хрест «Убієнним синам України» в
урочищі Сандармох (Карелія). Працювала перекладачкою в Гарвардському
університеті, брала активну участь у роботі Закордонного представництва УГГ,
стала редактором-упорядником періодичного видання Представництва. До 1985
регулярно видавала «Вісник репресій в Україні» (коштом української діаспори).
1983–1994 працювала в Українській редакції Радіо «Свобода». Вела журнал
«Надія». Померла Надія Світлична 8 серпня 2006 року о 7 годині в м. Матаван,
штат Нью-Джерсі, США. Похована 17 серпня 2006 року у Києві, на Байковому
цвинтарі.
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Ніна Вірченко - доктор фізико-математичних наук, професор НТУУ
«КПІ»; Ні́на Опана́сівна Ві́рченко (*5 травня 1930, с. Завадівка КорсуньШевченківського району на Черкащині) — український науковець, математик,
доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України. 1946
року закінчила середню школу № 36 м. Житомир. Навчалася в КДУ ім. Т.
Шевченка (1946–1948; 1956–1961). Під час навчання була членом Товариства
свідомої молоді. Заарештована 28 червня 1948 року і засуджена на 10 років
таборів ГУЛАГу. Відбувала засуд в Іркутській області (Тайшет). Звільнилась у
1954 році. Після закінчення аспірантури при КДУ ім. Т. Шевченка в 1964 р.
захистила кандидатську, а в 1988 р. — докторську дисертацію. 1964 року
одружилася з колишнім політв'язнем Ростиславом Доценком (згодом — членом
Спілки письменників). 1946–1948 — Студентка механіко-математичного
факультету університету імені Т. Шевченка. Червень 1948 — Арешт з
політичних мотивів (вирок ОСО за ст. 54-1-а, п. 11 Кримінального кодексу
СРСР). 1949–1954 — Перебування в Тайшетських таборах (Східний Сибір).
1954–1958 — викладала математику й фізику в середніх школах м.
Янушпіль, с. Улянівка Житомирської обл., с. Томашівка Київської обл. 1956–
1961 — Студентка механіко-математичного факультету університету імені Т.
Шевченка. 1961–1963 — Аспірантура при кафедрі математичної фізики КДУ.
1963–1967 — Асистент, старший викладач кафедри математичної фізики КДУ
ім. Т. Шевченка. 1964 — Захист кандидатської дисертації «Розв'язання деяких
змішаних крайових задач в класі р-аналітичних функцій». 1967–1973 — доцент
кафедри математичної фізики КДУ ім. Т. Шевченка. 1973–1989 — доцент
кафедри вищої математики Київського політехнічного інституту. 1988 —
Захист докторської дисертації «Нові типи парних (потрійних) інтегральних
рівнянь зі спеціальними функціями». З 1990 — професор кафедри вищої
математики НТУУ «КПІ». Повна реабілітація. 1998 — Присвоєння звання
Академіка вищої школи України. Коло наукових інтересів — теорія змішаних
крайових задач, узагальнених аналітичних функцій, інтегральні перетворення,
сингулярні диференціальні рівняння з частинними похідними, спеціальні
функції, історія та методика математики тощо. Автор понад 500 наукових і
науково-методичних праць, зокрема 20 книг, виданих українською, російською,
англійською та японською мовами. Від 1963 р. й донині керує науковими
семінарами «Крайові задачі», «Спеціальні функції», «Диференціальні рівняння
та їх застосування» тощо. Організатор Міжнародних наукових конференцій ім.
академіка М. Кравчука (1992–2012). Член НТШ, Українського,
Американського,
Бельгійського,
Австралійського,
Единбурзького,
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Лондонського математичних товариств. Академік АН ВШ України (з 1998).
Академік-секретар відділення математики з 1998 р. Віце-президент АН ВШ
України (2004–2010). Голова науково-методичної ради Всеукраїнського
товариства політв'язнів та репресованих. Соросівський професор (1997),
лауреат 1-ї премії НТУУ «КПІ» (1998), Заслужений викладач НТУУ «КПІ»
(1999), Почесний професор НТУУ «КПІ» (2005). Лауреат Нагороди Ярослава
Мудрого АН ВШ України (1999, 2005). Медаль «Будівничий України» від
«Просвіти» (2001). Заслужений працівник освіти України (2006). Має відзнаку
МОН України «Петро Могила» (2007), диплом (Cambridge) «Leading Scientist of
the world — 2010», нагороду Святого Володимира АН ВШ України (2010).
Наталі Лівицька-Холодна - поетка; Ліви́цька-Холо́дна Ната́ля Андрі́ївна
(1902, Гельмязів — 2005, Канада) — українська письменниця, поетеса,
перекладач. Народилася 15 червня 1902 р. на хуторі Гельмязєв Золотоніського
району на Черкащині. Навчалася у Золотоніській та інших гімназіях України.
Після національно-визвольних змагань 1917—1922 рр. опиняється в еміграції,
зокрема, в Чехословаччині. Середню освіту здобула в Подєбрадах — закінчила
матуральні курси 1923 р. Цього ж року вступає в празький Карловий
університет. Досить швидко зближується з іншими поетами празької школи,
зокрема з Дараганом, Маланюком. У 1927 р. переїздить до Варшави, студіює
філологію при Варшавському університеті. Була однією з організаторів
літературної групи «Танк». Друкувалась в альманасі «Сонцецвіт». Після Другої
світової війни мешкала в західнонімецьких містах Оффербах, Майнцкастель та
Етлінген. 1950 р. переїздить до США і проживає в Йонкерсі поблизу НьюЙорка. Була членом управи Союзу українок Америки. Померла в 2005 р. у
Канаді. Її перу належать поетичні збірки «Вогонь і попіл» (1934), «Сім літер»
(1937) та біографічна проза про Шевченка «Шлях велетня» (1955). У ЛівицькуХолодну був закоханий Євген Маланюк, який присвятив їй декілька поезій.
Ліна Костенко - поетка, письменниця; Лі́на Васи́лівна Косте́нко (нар. 19
березня 1930, Ржищів, Київська округа, Українська РСР) — українська
письменниця-шістдесятниця. Лауреат Шевченківської премії (1987), Премії
Антоновичів (1989), премії Петрарки (1994). У радянські часи брала активну
участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного
процесу. Авторка поетичних збірок «Над берегами вічної ріки» (1977),
«Неповторність» (1980), «Сад нетанучих скульптур» (1987), роману у віршах
«Маруся Чурай» (1979, Шевченківська премія 1987), поеми «Берестечко» (1999,
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2010). 2010 року опублікувала перший прозовий роман «Записки українського
самашедшого», що став одним з лідерів продажу серед українських книжок у
2011 році. Почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор
Львівського та Чернівецького університетів. Відмовилась від звання Героя
України. Народилась у родині вчителів. У 1936 році родина перебралась із
Ржищева до Києва. З 1937 по 1941 роки навчалася у школі № 100, що
знаходилася на Трухановому острові, адже саме там жила родина. Школу було
спалено 1943 року разом із усім селищем. Цьому присвячено вірш «Я виросла у
Київській Венеції». Після закінчення середньої школи навчалася в Київському
педагогічному інституті, а згодом — у Московському літературному інституті
імені О. М. Горького, який закінчила в 1956 році. Була однією з перших і
найпримітніших у плеяді молодих українських поетів, що виступили на межі
1950—1960-х років. Період так званих «шістдесятників» створила новітні стилі
в українській літературі, змусив творити щось нове, атипове, щось авангардне,
але, як і завше, безжальне та максимально критичне щодо влади та тодішнього
режиму. Збірки її віршів «Проміння землі» (1957) та «Вітрила» (1958)
викликали інтерес читача й критики, а збірка «Мандрівки серця» (1961) не
лише закріпила успіх, а й засвідчила справжню творчу зрілість поетеси,
поставила її ім'я поміж визначних майстрів української поезії. На початку 1960х брала участь у літературних вечорах київського Клубу творчої молоді.
Починаючи з 1961, її піддавали критиці за «аполітичність», був знятий з плану
знімання фільм за сценарієм Л. Костенко «Дорогою вітрів». 8 квітня 1963 р. на
ідеологічній нараді секретар ЦК КПУ з ідеології А. Скаба заявив:
«Формалістичні викрутаси зі словом неминуче призводять до викривлення і
затемнення ідейно-художнього змісту твору. А що справа саме така, свідчать
деякі твори молодих поетів М. Вінграновського, І. Драча, Л. Костенко». Це був
сигнал до погрому покоління шістдесятників. 1963 — зняли з друку книжку
віршів Л. Костенко «Зоряний інтеґрал», книжку «Княжа гора» зняли з верстки.
У ці роки вірші Л. Костенко публікували журнали в Чехословаччині, газети в
Польщі, і лише зрідка — в Україні. Її вірші ходили в «самвидаві». 1965 — Л.
Костенко підписала лист-протест проти арештів української інтелігенції. Була
присутня на суді над М. Осадчим і М. Зваричевською у Львові. Під час суду
над братами Горинями кинула їм квіти. Разом з І. Драчем звернулася до
редакції журналу «Жовтень» (тепер «Дзвін») і до львівських письменників з
пропозицією виступити на захист заарештованих. Письменники не зважилися
на протест, але подали в суд клопотання з проханням передати на поруки Б.
Гориня як наймолодшого з заарештованих. Усе це не вплинуло на перебіг судів,
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але мало величезне моральне значення. Травень 1966 — у Спілці письменників
України, де таврували «націоналістичних відщепенців», частина молоді
влаштувала овацію Л. Костенко, яка відстоювала свої позиції і захищала І.
Світличного, О. Заливаху, М.Косіва і Б. Гориня. 1968 — написала листи на
захист В. Чорновола у відповідь на наклеп на нього в газеті «Літературна
Україна». Після цього ім'я Л. Костенко в радянській пресі довгі роки не
згадувалося. Вона працювала «в шухляду». 1973 — потрапила до «чорних
списків», складених секретарем ЦК КПУ з ідеології В. Маланчуком. Лише 1977
року, після відходу В. Маланчука, вийшла збірка віршів «Над берегами вічної
ріки», а 1979-го, за спеціальною постановою Президії СПУ, — історичний
роман у віршах «Маруся Чурай», що пролежав без руху 6 років. За нього
поетеса 1987 року була удостоєна Державної премії УРСР імені Т. Г.
Шевченка[4]. Перу Л. Костенко також належать збірки поезій «Неповторність»
(1980) і «Сад нетанучих скульптур» (1987), збірка віршів для дітей «Бузиновий
цар» (1987). Поема «Берестечко» з ілюстраціями Георгія Якутовича, видана
видавництвом «Либідь» 2010 року, мала загальний тираж 14 тис. примірників, а
збірка «Гіацинтове сонце», впорядкована Ольгою Богомолець, розійшлася
тиражем 5 тис. прим.; на додруковування додаткового тиражу, за словами
директора видавництва Олени Бойко, упорядниця згоди не дала. 2010 року
вийшов перший роман Л. Костенко — «Записки українського самашедшого».
Роман викликав великий ажіотаж і тимчасову його нестачу в книгарнях, що
привело до появи піратських передруків. Станом на червень 2011 року
загальний офіційний тираж роману становив 80 тисяч. У січні 2011 року Ліна
вирушила у тур-презентацію свого першого роману. Презентації відбулися в
Києві, Рівному та Харкові, усюди були аншлаги, проте не всі охочі змогли туди
потрапити, оскільки вже не було місця у залах. Але 9 лютого письменниця
перервала свій тур через особисту образу. У лютому 2011 року вийшла
поетична збірка Ліни Костенко «Річка Геракліта», куди ввійшли раніше
написані вірші та 50 нових поезій. 9 квітня 2012 року, в день народження
Шарля Бодлера, відбулася презентація монографії про Ліну Костенко «Є поети
для епох» авторства Івана Дзюби. Книга надрукована видавництвом «Либідь».
Чоловіки: Єжи-Ян Пахльовський (1930–2012), польський письменник,
однокурсник Л.Костенко під час навчання у Московському літературному
інституті імені О. М. Горького. Цвіркунов Василь Васильович, керівник
Київської кіностудії імені Довженка у 1960-х рр. Діти: Пахльовська Оксана
Єжи-Янівна, культуролог. Цвіркунов Василь Васильович-молодший (народився
28 травня 1969 року), програміст. Відзнаки. Почесний професор Національного
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університету «Києво-Могилянська академія». Почесний доктор Львівського
національного університету. Почесний доктор Чернівецького національного
університету (2002). Лауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка (1987, за
роман «Маруся Чурай» і збірку «Неповторність»). Лауреат Міжнародної
літературно-мистецької премії ім. О.Теліги (2000). Нагороджена Почесною
відзнакою Президента України (1992) і Орденом князя Ярослава Мудрого V
ступеня (березень 2000). Відмовилась від звання Героя України, відповівши:
«Політичної біжутерії не ношу!». Відзнака «Золотий письменник України»,
2012. У листопаді 2013 року УГКЦ нагородила Ліну Костенко, Редлиха
Шимона та Зеновію Кушпету третьою щорічною відзнакою імені блаженного
священномученика Омеляна Ковча. У 2015 році мала планета Сонячної системи
№ 290127 отримала назву Ліна Костенко.
Галина Горбач - доктор, перекладачка, літературознавець і публіцист;
А́нна-Га́ля Го́рбач (дівоче прізвище — Луцяк, 2 березня 1924, Бродина 11
червня 2011) — український літературознавець, перекладач української
літератури німецькою мовою, видавець, громадська й політична діячка. Доктор
філософії. Член Національної спілки письменників України(1993), членкореспондент Наукового товариства ім. Шевченка в Європі, лауреат
літературної премії ім. І. Франка (1994), премії ім. Василя Стуса Української
асоціації незалежної творчої інтелігенції (1993), премії «Тріумф» (2001), премії
ім. Олени Теліги (2009). Дружина Олекси Горбача. Одна з найвідоміших і
найактивніших особистостей в українському культурно-інтелектуальному світі
діаспори. Народилася 2 березня 1924 р. в підкарпатському селі Бродина
(Південна Буковина). До грудня 1940 р. ходила до румунської школи, освіту
здобула уже в Німеччині. Брала активну участь в роботі німецької секції
Міжнародної Амністії, займалася у 60-80-х інформуванням світової
громадськості про політичні репресії в Україні. Була співорганізаторів
протестних кампаній на захист В. Стуса, І. Світличного, М. Горбаля, В.
Чорновола та інших українських в'язнів сумління, вела з ними активне
листування. Автор праць «Епічні стилістичні засоби козацьких дум», «Ольга
Кобилянська і німецька культура», «Українські карпатські казки». Переклала на
німецьку мову й видала твори М. Коцюбинського, Г. Хоткевича. В. Стуса, Є.
Сверстюка, В. Марченка, І. Калинця, В. Шевчука, Ю. Андруховича та ін.,
загалом близько 50 перекладів. Упорядкувала й видала німецькою мовою 6
антологій української прози — «Синій листопад», «Криниця для спраглих» та
української новелістики про Чорнобиль. Була ініціатором серії німецькомовних
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перекладів «Самвидав України». Виступає зі статтями в німецьких та
українських виданнях з розвідками про українсько-німецькі та українськорумунські літературні взаємини. У 1995 році разом із своїм чоловіком Олексою
Горбачем заснувала видавництво «Бродина» (Brodina Verlag), яке видавало і
розповсюджувало у Німеччині твори українських письменників. Подружжя
Горбачів було ініціатором створення єдиної у Німеччині спеціалізованої
кафедри україністики при Грайфсвальдському університеті.
Останні роки
життя Анна-Галя Горбач присвятила видаванню праць свого чоловіка, Олекси
Горбача. Зокрема у Львові 2006 року вийшло його дослідження «Арґо в
Україні». Мешкала у м. Райхельсгайм. Померла 11 червня 2011 там же.
Відзнаки. Лауреат Міжнародної премії імені І. Франка Спілки письменників
України за 1994 рік. Орден княгині Ольги III ступеня в 2006 році. Лауреат
премії Олени Теліга за 2009 рік.
Ірина Маланюк - концертно-камерна співачка; Маланю́к Ірина Осипівна
(Іра Маланюк, Ira Malaniuk, Ира Маланюк; 29 січня 1919, Івано-Франківськ —
25 лютого 2009, Цірль, Австрія) — українська й австрійська оперна та
концертно-камерна співачка, визнана в Європі, але маловідома в Україні.
Серед предків Ірини був герцог Ґіз, нащадок претендента на французький
трон. Під час революції 1792 року він змушений був покинути Францію,
переїхав до Відня, а відтак, за порадою цісаря Франца I, приєднався до
угорського двору, змінивши прізвище на фон Кіш. Його донька Франціска
(прабабуся співачки) вийшла заміж за Кайзера фон Кайзерсгаймба. Їхня донька
Амалія стала дружиною майора цісарської армії Ніколяуса Ріхтера фон
Ключаріча (1807–1893) і виїхала з ним до Відня.
Їхня донька Габріела фон
Ключаріч (1854–1944), бабуня співачки, у Відні познайомилася з українським
студентом медицини Олександром-Мар'яном Жуковським. Після закінчення
його студій (1883) вони взяли шлюб у греко-католицькій церкві Святої Варвари
у Відні. Молоде подружжя переїхало до Галичини, в село Глушків (родинні
терени чоловіка), де Олександр Жуковський відкрив медичну практику,
невдовзі став головним лікарем дирекції залізниць і отримав титул надворного
радника. Донька доктора Жуковського, Ольга — майбутня мати Іри
Маланюк — 1911 року вийшла заміж за військового лікаря австрійської армії,
майбутнього полковника УГА доктора Осипа Маланюка, кузена Соломії
Крушельницької.
Навчалася в українській приватній школі ім.
М.Шашкевича (містилася майже навпроти її будинку — тепер ЗОШ N°7),
пізніше — у Станіславівській українській жіночій гімназії (вул. Липова, 80,
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тепер вул. Шевченка, 82). Тут вона вперше вийшла на сцену, зігравши у дитячій
опері М.Лисенка «Коза-дереза» роль Лисички. Після закінчення гімназії
навчалася у консерваторії при Польському музичному товаристві ім.
С.Монюшка в Станіславові. 1936 — дебютувала в опері О.Ніколаї «Віндзорські
жартівниці».
Пізніше навчалася у Адама Дідура (Львів, 1937–1939), Анни
Бар-Мільденбург (Відень, 1944), удосконалювала майстерність у «Моцартеумі»
(Зальцбург, 1945).
Була солісткою оперних театрів Львова (1940—1944),
Граца (Австрія, 1945—1947), Цюріха (Швейцарія, 1947—1952), Мюнхена
(ФРН, 1952–1970), Відня (1956–1974). Брала участь у Вагнерівських
фестивалях[1] у м. Байройт (ФРН, 1951–1954) і у Зальцбурзьких фестивалях
(Австрія, 1956, 1958–1963). З великим успіхом виступала на сценах оперних
театрів Італії, Франції, Великої Британії, Іспанії, Аргентини та ін. країн.
Співпрацювала з видатними диригентами, серед яких Герберт фон Караян,
Вільгельм Фуртвенглер, Бруно Вальтер, Дімітріс Мітропулос, Артур
Родзінський, Карл Бем, Ганс Сваровскі, Джордж Шолті, Клеменс Краус, Андре
Клюїтанс, а її партнерами були славетні співаки Маріо дель Монако, Джузеппе
ді Стефано, співачки Рената Тебальді, Елізабет Шварцкопф, Біргіт Нільсен,
Кірстен Флагстад і чимало інших оперних зірок світу. 1972 — завершила
професійну оперну кар'єру. 1970–1991 — у званні професора з інтерпретації
пісень (Liedinterpretation) викладала в Академії музики та драматичного
мистецтва м. Граца, Австрія (пізніше академія набула статус університету).
Після здобуття незалежності Україною відвідувала Львів та Івано-Франківськ,
давала майстер-класи українським студентам і молодим виконавцям. 1998 —
видала німецькою мовою автобіографічну книгу «Голос серця» (повна назва
мовою оригіналу Stimme des Herzens: Autobiographie einer Sängerin). Пішла з
життя 25 лютого 2009, похована 3 березня 2009 у місті Цірль, Австрія.
Ніна Матвієнко - співачка; Матвіє́нко Ні́на Митрофа́нівна (10 жовтня
1947, с. Неділище, Ємільчинський район, Житомирська область, Українська
РСР) — українська співачка, народна артистка України з 1985, Лауреат
Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1988, Герой України. Член Спілки
кінематографістів України (1989). Має доньку Антоніну, теж співачку.
Була шостою дитиною в селянській сім'ї Митрофана Устимовича та
Антоніни Ільківни Матвієнків (загалом у родині було 11 дітей). Окрім матері, її
доглядали Толя, Люся, Марія та Микола, вона ж була нянькою Василеві,
Валентині, Іванові, Михайлу, Поліні та Володі. З 4 років доглядала молодших
братів і сестер, пасла худобу, одного літа навіть «наймитувала» у дядька
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Архипа в сусідньому хуторі Гонорино. «Я в такій сім'ї народилась, —
зізнавалася співачка, — що в дитинстві нічого людського не бачила. Тільки й
свята, коли тато не був п'яним і вони з мамою співали…». Наприкінці 1970-х
років Ніна Матвієнко записала диск із материними піснями.
Родина жила бідно. Щоб якось полегшити собі життя, батьки вирішили
віддати Ніну до інтернату. 11-літня дівчинка мала добрий характер, легко
сходилась з людьми. Мати вважала, що їй легше, ніж іншим дітям, буде
перенести розлуку з родиною. З 1958 року Ніна навчалася в школі-інтернаті
селища Потіївка Радомишльського району. Це було нелегке випробування —
один із вихователів карав її за найменшу провину, годинами тримав у кутку на
колінах, загадував виконувати найважчу роботу.
Потіївська школа-інтернат була восьмирічкою, тож до 9-го класу Ніну
Матвієнко перевели до Коростеня. У коростенській школі-інтернаті займалася
легкою атлетикою й акробатикою, співала пісні Людмили Зикіної. У 9-му класі
закохалася у вчителя Івана, проте через негідну поведінку згодом його
покинула. У 1966 року Ніна таки записалася в студію Хору імені Григорія
Верьовки. З 1968 року, по закінченні вокальної студії при хорі вона стала його
солісткою. 1975 — закінчила Київський університет. Співачка веде активну
концертно-гастрольну діяльність, яку вона почала ще з 1967 року. Ніна
Матвієнко з великим успіхом гастролювала в Мексиці, Канаді, США, Чехії,
Польщі, Фінляндії, Кореї, Франції, країнах Латинської Америки. У її творчому
репертуарі платівки із записом українських народних пісень, аудіокасети,
компакт-диски із записом різних за жанром творів.
У 1966-1991 була солісткою вокальної студії при Державному
заслуженому українському народному академічному хорі імені Григорія
Верьовки. Крім того, з 1968 року співпрацює з вокальним тріо «Золоті ключі».
Новий період в творчій долі пов'язаний з роботою в Національному ансамблі
солістів «Київська камерата», солісткою якого вона стає з 1991 року. Дивно
виразний характер фольклорного співу співачки гармонійно поєднується з
академічним стилем виконання «Камерати», тим самим розширюючи художній
репертуар концертної практики колективу.
У 1971 співачка одружилася з
молодим художником Петром Гончарем — сином відомого українського
скульптора, художника і збирача старожитностей і українського вжиткового
мистецтва Івана Гончара. Петро вперше побачив Ніну та почув її голос на
концерті в Києві (1968). Вже тоді він сказав, що Ніна буде його дружиною,
згодом їх познайомив Лесь Харченко із квартету «Явір».
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У 1972 народився Іванко, за ним Андрійко, а потім Антоніна. Сини пішли
шляхом батька. Обидва вони — талановиті художники з власним мистецьким
почерком і світобаченням. У 2005, досягнувши віку Христа, син Іван зробив
несподіваний крок, він вирішив піти в ченці і здійснив постриг. Антоніну все
частіше можна зустріти на великих сценах. Вона продовжує справу матері. На
ювілейних концертах, присвячених 60 — літтю Ніни Матвієнко, Антоніна
співала разом з Ніною.
У 1975 вона заочно закінчила філологічний факультет Київського
університету імені Тараса Шевченка і активно займається літературною
творчістю. Ще в радянські часи Ніна Матвієнко написала історію народного
хору імені Григорія Верьовки, надрукувала кілька власних віршів, оповідань і
есе. Її твори періодично з'являються на сторінках таких часописів, як
«Україна», «Дзвін», «Жіночий Світ» та інших. Вершинним літературним
надбанням співачки стала її біографічна книга «Ой виорю нивку широкую», яка
вийшла 2003 року у видавництві Українського центру народної культури
«Музей Івана Гончара». 2004 р. вийшла книга спогадів Ніни Матвієнко «Уже
так не буде, як є». Ніна Матвієнко співпрацює з відомими вітчизняними
композиторами сучасності; для неї пишуть свої твори Євген Станкович, Олег
Кива, Мирослав Скорик, Ірина Кириліна, Ганна Гаврилець і багато інших. Вона
зіграла в телевиставах («Маруся Чурай», «Катерина Білокур», «Розлилися води
на чотири броди»), художніх фільмах («Солом'яні дзвони», «Пропала
грамота»), в радіовиставах («Політ стріли», «Кларнети ніжності»). Співачка
озвучила ряд науково-популярних, хронікально-документальних кінофільмів,
кілька теле- і радіопрограм. 1984 року брала участь у створенні українського
мультфільму «Колискова». 1988 року був знятий відеофільм за участю Ніни
Матвієнко «Русалчин тиждень». Серед авторських театрально-режисерських
робіт актриси музичний спектакль «Під сонцем» (1997) за участю японського
танцівника Тадаші Ендо, а також грандіозне музично-сценічне дійство
«Золотий камінь посіємо ми» (1998). Крім того, Ніна Матвієнко 1995 року
зіграла 16 вистав з американським театром La Mama E.T.C. (Нью-Йорк, США).
Артистка з великим успіхом гастролювала в Мексиці, Канаді, США, Чехії,
Польщі, Фінляндії, Кореї, Франції, країнах Латинської Америки. Дочка
Антоніна Матвієнко під впливом матері теж стала співачкою.
Катерина Кричевська-Росандич - митець-аквареліст; КричевськаРосандич Катерина Василівна (2 вересня 1926 ) — американський художник
українського походження. Народилася 2 вересня 1926 року у Києві у родини
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художника Василя Кричевського. Навчалася в Київській художній школі;
влітку 1943 р. організувала в Києві свою першу персональну виставку. Того ж
року (разом із батьками) емігрувала до Чехословаччини, де короткий час
навчалася в Художньо-промисловій школі в Празі. Згодом виїхала до
Німеччини, навчалася в Гейдельберзькому університеті; з 1949 р. живе і працює
у США. Працює в техніках лдії, гуаші, змішаній, віддає перевагу акварелі —
краєвиди США, Франції, Італії, Швейцарії («Руїни замку», 1969; «Захід сонця
над затокою», 1979; «Саусаліто», «Монмартр» — обидва 1986). Українська
тематика — жарнові полотна «Мати» (1973), «Гуцульський Великдень» (1974),
«Різдво в Карпатах» (1990), пейзажі «Краєвид Києва» (1943), «Пам'ятка
архітектури», «Путивль», «Монастир» (усі — 1980). У 1993 р. відвідала Україну
(міста Київ та Полтаву), передала численні свої твори до фондів художніх
музеїв України. Катерина Кричевська-Росандич у 2006 році видала спогади
книгу «Мій родовід».
2.9. ТОП-15 найвідоміших жінок давньої і сучасної України
«О, женщины, вся наша слава
Вам покоряется сама,
О восхитительное право
Пленять нас и сводить с ума».

(А. С. Пушкин)
Своєю багатогранною діяльністю ці видатні українські жінки вплинули на розвиток і
становлення української держави. Вони внесли вагомий вклад в культуру, мистецтво, освіту,
спорт, науку, літературу і багато інших сфер життя України. А також протягом усієї
багатовікової історії щиро вболівали за свою країну та її соціально-економічний
розвиток. Українська жінка – особливий феномен, що не має аналогів у світі!
1. Княгиня Ольга — видатна історична постать, одна із золотих
сторінок нашої багатовікової історії. Вона була дружиною князя
Ігоря І і матір’ю Святослава І Хороброго. Ця мудра, сильна,
харизматична жінка на цілих 17 років стала правителем Київської
Русі — однієї з наймогутніших держав того часу.

Велика київска княгиня Ольга
2. Ліна Костенко — видатна українська письменниця, поетеса,
почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор
Львівського та Чернівецького університетів. Ліна Костенко є лауреатом
Шевченківської премії, премії Антоновичів, премії Петрарки,
Міжнародної літературно-мистецької премії ім. О.Теліги, вона
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Ліна Костенко
3. Анна Ярославна або Анна Київська — донька Великого князя Київського
Ярослава I Мудрого та його другої дружини — дочки короля Шотландії і Швеції
Інгігерди, яка стала королевою Франції. Вона була другою дружиною
французького короля Генріха I Капета, матір’ю майбутнього короля Філіпа І
прабабцею майже 30 французьких королів!
Анна Ярославна
4. Роксолана або Хюррем Султан — видатна постать історичної доби ХІV
століття. Ця легендарна жінка стала великою Роксоланою, що в перекладі з
турецької означає «жінка з Русі» і запам’яталась в історії як найяскравіша
правителька Османської імперії, яка змогла повернути хід історії так, як
потрібно було їй.
Анастасія Лісовська, Рушен, Роксоляна або Роксолана, Хасекі, Хуррем Султан
Портрет Роксолани
5. Леся Українка — видатна українська письменниця, поетеса, перекладач і
культурна діячка. Багато її творів визнані шедеврами світової літератури.
Перший свій вірш вона написала у дев’ять років, останній – у 40 років. Всього
Леся Українка написала біля 270 віршів, а ще поеми і віршовані драматичні
твори.
Леся Українка
6. Соломія Крушельницька — легенда оперної сцени, Вагнерівська примадонна XX
століття. Вона з тріумфом виступала на сценах багатьох оперних театрів світу, зокрема
Кремони, Трієста, Одеси, Львова, Буенос-Айреса, Варшави, Петербурга, Парижа,
Неаполя, Риму, Генуї, Мілану та інших. У 1904 на запрошення Дж. Пуччіні виконала
партію Батерфляй в його оновленій опері “Чіо-Чіо-сан” в театрі “Гранде” в Північній
Італії. Після її блискучого виконання ця опера здобула всесвітнє визнання, а зворушений і
вдячний Пуччіні надіслав Крушельницькій свій портрет із написом: “Найпрекраснішій і
найчарівнішій Баттерфляй”. Співати з Соломією на одній сцені вважали за честь Енріко
Карузо, Тітта Руффо, Федір Шаляпін.

Соломія
Крушельницька

7. Наталія Полонська-Василенко — одна з провідних представниць державницької
школи в українській історіографії, авторка майже 200 наукових праць у царині історії
Запоріжжя та Південної України. Її археографічні студії стали одним із джерел
розвитку української історичної науки. Дійсний член Наукового товариства ім.
Шевченка, академік Української Вільної Академії наук та Міжнародної Академії наук
у Парижі, Професор Українського вільного університету у Празі та Мюнхені.
Наталія Полонська

Ада Роговцева

8. Ада Роговцева — відома українська акторка театру та кіно, Народна
артистка України, професор Національного університету культури, Герой
України. Ада Миколаївна лауреат числених премій, володар багатьох
звань, орденів і нагород. Вона зіграла дуже багато визначних ролей у
театрі і кіно, її внесок в українську культуру величезний. І, навіть, сьогодні
продовжує нас дивувати своїм талантом, акторка часто з’являється на
телеекранах у сучасних кінострічках та різноманітних проектах.

9. Яна Клочкова — українська плавчиня, Герой України, володар орденів «За
заслуги» III ступеня, Орден княгині Ольги I ступеня та ордена «Золота Зірка». Яна
здобуланНайбільше золотих медалей у складі збірної України — вона ставала
олімпійською чемпіонкою 4 рази, за що її прозвали «золотою рибкою».
Яна Клочкова олімпійська чемпіонка
149

© Антонов В.М.

10. Марія Заньковецька — актриса і театральна діячка, провідна зірка
українського театру кінця ХІХ і початку ХХ століть. Вона увійшла в історію
театру як видатна українська трагедійна актриса, що в створюваних
сценічних образах уособлювала символ української жінки.
Марія Заньковецька

Євгенія Мірошніченко

Руслана

Катерина Білокур

11. Євгенія Мірошниченко — відома українська оперна співачка, педагог, професор.
Талановта українка з лірико-колоратурним сопрано була солісткою Київського театру
опери та балету, виступала на багатьох світових сценах. Євгенія Семенівна за своє життя
здобула всесвітнє визнаня і отримала багато нагород, серед яких: звання Героя України,
Кавалер ордена Ярослава Мудрого, ордена «За розбудову України», ордена Слави «На
вірність Вітчизні», ордена «Знак Пошани», «За досягнення в культурі», міжнародної
нагороди — ордена св. Станіслава, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка,
лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів у Тулузі, володарка Почесного титулу «Зірка
українського мистецтва»
12. Руслана Лижичко — українська співачка, піаністка, диригент, танцюристка, продюсер, громадська
діячка. Народна артистка України. Почесна громадянка Львова. Неодноразово займала перші місця у
багатьох конкурсах та фестивалях. Та найбільш відомою і гучною подією у кар’єрі Руслани стала участь і
перемога у міжнародному співочому конкурсі «Євробачення-2004». Серед 36 країн, які брали участь, за
результатами світового телефонного голосування в прямому ефірі Руслана посіла перше місце з 280
балами. Після перемоги на «Євробаченні» боксер Віталій Кличко вручав Руслані в Лас-Вегасі нагороду
«World Music Awards» — «Всесвітню музичну нагороду» за найбільшу кількість проданих альбомів «Дикі
Танці» у світі.

13. Катерина Білокур — українська художниця, майстер народного
декоративного живопису, представниця «наївного мистецтва». Талановита
українка, яка дивовижною силою своєї фантазії передавала на полотні
незвичайну красу, розмаїття квітів рідної землі. Якось на виставці у Парижі
всесвітньо відомий митець Пабло Пікасо побачив полотна української
художниці, він був вражений талантом майстрині. “Якби у Франції була така
жінка, ми б змусили весь світ говорити про неї”, — захоплено сказав
художник

14. Маруся Чурай — напівлегендарна українська народна співачка та
поетеса часів Хмельниччини. Їй приписують авторство низки відомих у
народі пісень: «Ой не ходи, Грицю», «Котилися вози з гори», «Засвіт встали
козаченьки» та багато інших українських пісень, що за кілька століть уже
стали народними.

Пам’ятник Марусі Чурай у Полтаві

Джамала

15. Джамала або Сусана Алімівна Джамаладінова — українська співачка й акторка
кримськотатарського та вірменського походження, народна артистка України, випускниця Національної
музичної академії України. Виконує пісні у стилях джаз, соул, фанк, фольк, поп та електро, а також бере
участь в оперних постановках і шоу. Перемогла на 8-му міжнародному конкурсі «Нова хвиля» в Юрмалі
та 61-му пісенному конкурсі «Євробачення» в Стокгольмі. Здобула чотири статуетки української
музичної премії «YUNA», дві премії «ELLE Style Award», а також премії «Людина року», «Best Fashion
Awards», «Red Apple Awards», «Eurostory Awards», «Marcel Bezençon Award» і «Cosmopolitan Awards».
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3. Статево-гендерна людина
«Стыдить лжеца, шутить над дураком
И спорить с женщиной — всё то же,
Что черпать воду решетом:
От сих троих избавь нас, боже!»
(М.Лермонтов)

3.1. Стать - як сукупність анатомо-фізіологічних особливостей організму.
Стать (англ. sex) - сукупність анатомо-фізіологічних та біологічногенетичних особливостей організму, що задані від народження. Існують
біологічні механізми статевої диференціації (генетичний підхід) [27,28, 36, 44].
Носієм успадкованих властивостей є хромосомний апарат. При цьому
досліджується кожна статева клітина людини, де знаходяться 23 пари статевих
хромосом. Загальна їх кількість у зіготі (заплідненій клітині) - 46. 22 пари
називаються «аутос» (вони однакові у чоловіка і жінки). Однапара - статева
хромосома (вони різні у чоловіка і жінки).У жінки ця пара статевої хромосоми паттерн ХХ, у чоловіків - паттерн ХУ, тобто жіноча генетична стать є
гомогаметною, у чоловіків - гетерогаметною. Тому при об’єднанні
сперматозоїда та яйцеклітини отримуємо: зіготу - 22 + ХХ (жінка) або = ХУ
(чоловік). При цьму відомо, що Х - хромосома «відповідає» за здоров»я, а У за ассоціальні нахили (особливо у варіанті ХУУ). А варіант ХУУУ характеризує злочинців з низьким рівнем розумових здібностей і високим
ростом, а також людину з підвищеною агресією. Кожна людина
характеризується своїм фенотипом, тобто комплексом характеристик
уродженого (біологічного) і придбаного (соціального). У повсякденному житті
існують континуальні «фенотипічні статі»: маскулінні чоловіки (ХУУ або
ХУУУ), андрогенні чоловіки (ХУ), фемінні чоловіки (ХХУ), фемінні жінки
(ХХХ), андрогенні жінки (ХХ), маскулінні жінки (ХХУ) або патології типу: для
чоловіків - гомосек (ХУУУ або ХХХУ) та для жінок - лесбос (ХХХХ або
ХХУУ).
Стереотипи щодо жінок. Основні причини непропорційного
представництва жінок серед керівників мають глибокі корені в культурі і
виражаються в цілому ряді «забобонів», сформованих у чоловіків керівників по
відношенню до жінок. До таких забобонам відносяться припущення: жінки,
виходячи заміж, залишають роботу; жінки не будуть працювати, поки у них
маленькі діти; жінки незатишно почувають себе у світі чоловіків, а коли вони в
нього потрапляють чоловіки починають відчувати незручності; жінки ненадійні працівники, вони дуже емоційні і можуть зірватися в кризовій
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ситуації; жінок керівників не можна перевести в інше місто, якщо їхні чоловіки
мають аналогічну чи кращу роботу.
В акмеологічних дослідженнях розглядається гендерний аспект
професійної самореалізації. Тим не менш немає ґрунтовних досліджень, прямо
націлених на вивчення впливу гендерних стереотипів на професійну
самореалізацію чоловіків і жінок. Автор досліджує гендерно-статеву проблему
з метою формування та видачи рекомендацій, порад, методик, алгоритмів,
програм, технологій тощо для досягнення людиною акме- точок своєї
життєдіяльності (здоров'я, профорієнтації, профнавчання, кар’єри, якості
навчання та самонавчання, тощо) на основі використання комп’ютерної
гендерно-аналітичної експертної ергономічно-ергатичноі інформаційної
системи.
Авторське дослідження ґрунтується на аналізі особливостей як жінки, так
і чоловіка [5 - 20]. Так, наприклад, 32% - жінок заради любові готові до самих
рішучих змін у житті (дослідження німецького соціологічного інституту Forsa опитування проводилося серед жінок у віці від 14 до 70 років). Про свою
любовну тоску (при любовних розривах) - розповідають 93% жінок, і лише 30%
- чоловіків. Новими сексуальними зв»язками страждання придушують - 63%
чоловіків і 23% жінок. 78% - жінок вважають, що існують причини за якими
можливо відмовитися від існуючого життя, це, наприклад: 18% - можливість
отримати нові враження або життєвого досвіду; 15% - улюблена робота; 10% великі гроші; 35% - «велика» любов. Інші 22% - вважають головним у житті це стабільність.
Жінки краще (у порівняння з чоловіками) успадковують наступні статеві
відмінності: музичний слух; нюх; у них краще емоційна пам’ять; праве око
бачить краще; праве вухо чує краще; права півкуля розвинута краще; на 15 – 20
% більше ніж у чоловіків нейронів, тобто сірої речовини мозку; кров тече
швидше, а це уповільнює процес старіння; менше стресують; гіппокамп
(пам’ять) – більше; розвинута лімбічна система (гіпоталамус, таламус), що
сприяє кращому процесу пізнання та виразу емоцій тощо.
Сфера (шар) жіночої компетентності полягає у сентиментальністі,
емоційністі (жінка – може досягти тут акме). Вони більше і краще співчувають;
співпереживають. Використовують плач у якості самотерапії. Вірність – це
поняття має скоріше відношення до жінки, ніж до чоловіка. Жінка моногамна
істота, чоловік - полігамна. Жінки – мають розвинуту інтуїцію, частіше
користуються передчуттям (внутрішнє почуття, фрагмент інтуїції). Таким
чином жінка більше керується правою півкулею мозку (почуття); у неї сильно
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розвинута інтуїтивна компонента (природний розум; вВитриваліша за чоловіка;
живе в середньому на 5–15 років довше чоловіка за рахунок: гормональних
компонентів; менше: п'є; курить; піддається блуду. У більшості випадків фера
інтересів жінки природно полягає у дітях, домогосподарстві; вона може і хоче
народжувати дітей; природно більш відповідальна, сумлінна; акуратніша,
чистоплотніша; у два рази менше здійснюює самогубств; терплячі, порядні;
вміють керувати домом, господарством, чоловіками тощо. Начинка для черепа
– жіночий варіант. Вчені нарешті підтвердили, що жіночий мозок помітно
відрізняється від чоловічого. Нейробіолог Луан Брізендін, викладач
нейропсихіатрії в Каліфорнійському університеті, видала книгу "Жіночий
мозок. Чим жінкам відрізняються від чоловіків". Наука довгі роки не
займалась цим питанням, оскільки вчені боялися здатися "не політкоректними"
в очах феміністок. В своїй роботі автор зводить разом знання з різних
професійних областей. Наприклад, що мозкові центри, що відповідають за слух
та мовлення, містять у жінок на 11 % більше нейронів, ніж у чоловіків.
Підтверджують цей факт дослідження Дженні Харест з університету в Сіднеї
(Австралія). Вона встановила, що у жінок ця область мозку на 20 % більша, ніж
у чоловіків. Цим, мабуть, пояснюється так властива слабкій статі схильність
багато балакати, так і здібності у вивченні іноземних мов, тому що жінки краще
запам'ятовують почуте і сказане. Розмір ділянки мозку, що відповідає за
почуття і спогади, так званий hippo campus, у жінок також більший. Те ж саме
стосується й нейронних схем, які контролюють емоції. Тому жінки, як правило,
краще виражають почуття і пам'ятають емоційні події.
Однак у чоловіків в два з половиною рази більша ділянка мозку, що
визначає сексуальний потяг, і набагато об'ємніше центри активності і агресії.
Тому не дивно, що жінки у всіх подробицях пам'ятають знайомство з чоловіком
і подальші суперечки, в той час як чоловіки геть забувають, що суперечки
взагалі мали місце. Причини цього криються в структурі і хімічних
особливостях чоловічого і жіночого мозку. Мозок жінки не тільки відрізняється
від чоловічого, але й помітно активніше змінюється протягом всього життя. Це
вдалося встановити за допомогою нових для нейропсихології візуальних
методів, що дозволяють без хірургічного втручання спостерігати за активністю
окремих ареалів мозку.
Ерік Вілейн, професор генетики з Каліфорнійського університету, крім
того, виявив набір генів, що визначають статеву ідентифікацію. Виявляється,
транс сексуальність (коли чоловік вважає себе жінкою чи навпаки) – це не
вільний вибір сексуальної поведінки, а генетично обумовлений стан психіки.
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З 1970-х років вчені вважали, що сексуальна ідентифікація залежить від
гормонів – естрогену і тестостерону. Однак останні дослідження показали, що
тільки цей фактор не пояснює відмінності між чоловічою і жіночою поведінкою
і мисленням. Професор Каліфорнійського університету Ричард Хейєр за
допомогою магнітно-резонансного томографу вивчав, як представники сильної
і слабкої статі виконували одні й ті ж завдання. При розв'язанні логічних задач
у жінок активуються переважно зони, що знаходяться в лобній долі мозку, –
центри мовлення, контролю рухів, емоцій. Це пояснює схильність дам до
прийняття не логічних, а емоційних, інтуїтивних рішень. У чоловіків, як і
слідувало очікувати, включалися логічні центри, що дозволяє більш ретельно
оцінювати всі фактори. Дослідження структури мозкової тканини, проведені
Айлін Лудерс з Франкфуртського університету (Німеччина), допомогли
зрозуміти, що менший розмір мозку у жінок у порівнянні з чоловіками
компенсується більш складною його структурою – звивин у дам набагато
більше.
В зонах, що відповідають за логічний аналіз і обробку абстрактної
інформації, у чоловіків приблизно в шість разів більше сірої речовини, ніж у
жінок. Проте у жінок тут в дев'ять разів більше білої речовини (сіра речовина
забезпечує обробку інформації, а біла – відповідає за її передачу). Крім того,
мозок жінки, обмежений меншою, ніж у чоловіків, черепною коробкою, став на
20 % "щільніше" – нейрони розміщені ближче один до одного. Тому алкоголь
для жінок набагато не безпечніший – спиртні напої руйнують їх мозок набагато
швидше. Дослідження німецького професору медицини Карла Манна з
університету Гейдельберга, опубліковані в журналі "Алкоголізм", довели, що
представниці чарівної статі, які регулярно вживали спиртні напої, частіше
страждали від порушень мозкової діяльності, причому в більш важкій формі.
У чоловіків на відміну від жінок: мозок важче на 150 - 200 г, більше
речовини – Глії, більше міндаліна, що відповідає за реакції організму на стреси,
краще орієнтація у просторі, більше сиротину, що відповідає за фізичну
активність та активність процесів пізнання, краще розвинута ліва півкуля і
менше права тощо. Сфера (шар) чоловічої компетентності полягає у
раціоналістичних обґрунтуваннях (чоловік – може досягти тут Акме). Шар
(фільтр) грунтується більше на основі: чужих цитат, досвіду; чужих аргументів,
доводів.
Таким чином, Жінки і Чоловіки відрізняються гендерно (соціально, морально,
культурно-правово) і статево-індивідуально-типово (системи: м’язова, скелетна, нервова,
ендокринна, серцево-судинна, імунна, дихальна, травлення, сечовиділення, репродуктивна) за
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багатьма характерними ознаками, що впливають на їх психічну діяльність. Мають різні
мотивації і життєві цінності.
Деякі відмінності між жінкою і чоловіком наведені у таблиці.
Таблиця
Жінка
1.

Природа «оберігає» жінок

2.

Жінки як би більш однакові за
генотипом
та
більш
універсально-типові

3.

Фенотип
жінки має більш
широкі
можливості
змінюватися
з часом; так
наприклад жінка «краще»
(генотипічно прилаштовується
до холоду, змін екології,
соціальних умов, ойкумени
тощо)
Мозок жінки у більшості
випадків
менше
ніж
у
чоловіків;
він
більш
консервативний,
налаштований на зберігання
досягнутого
Жінка повніше зберігає чисельність, і
початковий спектр генотипу

4.

5.

Чоловік
Природі «не жалко» чоловіків, на
них обробляються всі «новинки»
еволюції,
вони
схильні
до
виродження
У чоловіків більше корисних і шкідливих
мутацій (фенотипічних відхилень): генотип;
наприклад, збочення у кольоровому зору,
косоглазіє, заїкання, дислексія, алалія, затримка
психічного розвитку тощо.
При зміні зовнішніх умов, чоловіки, можуть
навіть загинути або переїхати в інше місце, або
зробити якійсь винахід, що збереже їх

У чоловіків мозок більше ніж у жінок, але це не
впливає
на
їх
перевагу
стосовно
інтелектуальності відносно до жінки

6.

Статевий відбір на жінок впливає слабо;
майже всі жінки мають потомство

Мозок чоловіка більше ніж у жінок і він
налаштований
на:
пошук
нового,
не
традиційного; вихід з критичних ситуацій; тягу
до засвоєння нового; винахідливість у складних
ситуаціях; ризик.
Генетичну інформацію чоловіки передають
нерівномірно;

7.

Жінка передає потомкам інформацію про
минуле (тобто набір успадкованого
матеріалу,
який
закріплений
довготерміновим відбором)

У чоловіків «іде» інтенсивний статевий відбір;
частина їх з процесу еволюції виключаються,
але всі еволюційно-прогресивні ознаки більше
виражені у чоловіків

8.

Дівчата народжуються більш «зрілими»
ніж хлопці і до періоду статевої зрілості ця
різниця сягає 2-х років
У початковій школі Дівчата «старші»
хлопців за своїм біологічним віком на 1 рік
Ігри дівчат частіше базуються на
близькому зорі (їм достатньо маленького
кутка),

Чоловіки передають потомкам інформацію про
сучасне, тобто про екологічні або соціальні
катастрофи або про стабільність ситуації

9.
10.
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У хлопчиків дитинство «проходить» довше
хлопці використовують дальній зір: бігають
один за одним, кидають предмети у Ціль.
Хлопцям
потрібно
більше
простору
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11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

Дівчата краще виконують задачі не нові,
типові, шаблонні, але роблять це сумлінно,
акуратно,
прискіпливо,
з
високою
виконавчою майстерністю, тобто це те, що
вимагається у школі
Серед жінок більше музичних виконавців,
робітниць на конвейері
У жінок почерк більш правильний,
красивий, стандартний, симетричний
У жінок мова розвинута краще (виконавча
частина
мови)
або
удосконаленість
мовного процесу,
швидкість мови і
читання
Для жінок креслення, «нарисна» геометрія
- це камінь спотикання;
дівчата краще справляються з алгеброю
У жінок еволюційний відбір йшов на
адаптуємість до змінних умов життя, на
виховуємість
У дівчат просторово-часової орієнтації не
має навіть у 13 р.
У дівчат навпаки - це з’являється значно
пізніше
У початковій школі дівчат більше серед
відмінників
Дівчата легше підлаштовуються до змін
довкілля, ситуацій, легше перебудовують
свої відношення
Жінки переважають чоловіків у вербальних
здібностях
Дівчата у більшості (з народження)
правосферні, тобто орієнтовані на почуття,
інтуїцію, образне мислення

(горизонтального, чи вертикального).)
Хлопці краще виконують пошукові задачі,
висувають нові ідеї, вирішують принципово
нові задачі і проблеми, але не достатньо якісно,
не сумлінно, не акуратно; хлопцям треба самим
дійти до всього своїм розумом
Серед
чоловіків
більше
композиторів,
винахідників, поварів тощо
У чоловіків почерк розмашистий, скоріше
«корколамний», не акуратний
У чоловіків почерк частіше «неправильний», не
рівномірний, «розмашистий», індивідуальнооригінальний, не стандартний
Для чоловіків - це не є проблемою за рахунок
більш розвинутого просторового уявлення
Чоловіки краще вирішують просторово-зорові і
відео просторові задачі; Геометрія вважається
наукою для чоловіків
У
чоловіків
еволюційний
відбір
був
налаштований
на
винахідливість,
«находчивость», «сообразительность»
У хлопців спеціалізація полу сфер мозку за
просторово-часовою орієнтацією є вже у 6 р.
У початковій школі хлопців більше серед
двійочників
Хлопці при зміні оточуючого середовища
«страждають» більше
Чоловіки
відзначаються
математичними
здібностями, у них краще справа з мовним
пошуком: асоціації, гіперболи, метафори
Хлопці у дитинстві - більше правосферні, ніж
дівчата, але з віком у чоловіків ліва сфера
починає - домінувати

Відомо також, що жінки (дівчата, юнки) мають такі особливості [36]:
4. у дівчат гострота слуху (до 8 р) - нижче, чим у хлопців; але дівчата більш чутливі
до шуму;
5. у 1 - 2 - му класі у дівчат вище кожна чутливість, їх більше дратує тілесний
дискомфорт, вони більш сильно реагують на дотики, поглажування;
6. у дівчат, зазвичай (особливо у дошкільному і молодшому шкільному віці) краще
розвинута мова, вони сильніші за хлопців, їх біологічний вік вище, тому дівчата
часто утискають (завдають клопоту) хлопцям: фізично, мовно;
7. відповіді дівчат на запитання більш одно типові, а мислення більш одно варіантне,
шаблонно-стандартне;
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8. дівчата до 10 р. краще запам’ятовують цифри, вирішують логічні задачі (тут вони
перевершують юнаків); вони краще у мовних здібностях; але у них швидше
завершується розвиток пам’яті;
9. дівчата більш контактні, «суспільні»;
10. у жінок більш високі показники розвитку лінгвістичних, аналітичних здібностей;
11. жінки схильні до роботи, що вимагає тонкої координації рухів (вишивка,
гаптування, в»язання);
12. схильні орієнтуватися на групові норми поведінки, тобто робити так «як люди
роблять»
1. Чоловіки (хлопці, юнаки):
13. починають ходити пізніше дівчат - на 2 - 3 місяці;
14. починають говорити пізніше дівчат на 4 - 6 місяців;
15. при народженні хлопців частіше виникають ускладнення, ніж у дівчат;
16. вик ідиші у жінок бувають частіше, якщо вони виношують хлопців (на 100
запліднень дівчат, буває 120-180 запліднень хлопців);
17. травм серед дітей 7 - 15 р. у хлопців бувають у 2-а рази більше ніж у дівчат;
18. серед складно виховуємих дітей більше хлопців;
19. хлопців лають частіше за дівчат;
20. серед хлопців більше двій очників, складновиховуємих, тобто вони гірше
навчаються у школі;
21. відповіді на запитання у хлопців: багатоваріантні, не стандартні, динамічні,
інноваційні, цікавіші, багатші, «кольоровіші»;
22. хлопці більше мовчать, але більше думають, шукають нестандартні рішення і
відповіді;
23. хлопці більш збудливі, роздратовані, не спокійні, не терплячі, не стримані,
агресивні, не впевнені у собі;
24. баткі, вчителі - гірше розуміють світ юнаків, тому що він прихований, тобто
хлопці більш скритні ніж дівчата;
У жінок
і чоловіків: різна біоелектрична активність мозку; різні
електроенцефалограми мозку; дівчата і хлопці не можуть виховуватися однаково; їх
природа різна; вони по різному дивляться на однакові речі, слухають, говорять,
відчувають, бачать, чують, мовчать, перживають; іх природні задатки треба обережно
зберігати, розкривати, не нашкодити, не зламати, а головне - розвивати; поведінка
чоловіків і жінок у екстремальних ситуаціях різна і дуже не схожа; у екстремальних
ситуаціях жінок гине менше ніж чоловіків та їх і народжується менше.
Розглянемо біологічно-генетичну особливість жінок і чоловіків.
Стать майбутньої істоти закладається ще при зачатті – в момент зустрічі материнської
яйцеклітини з батьківською статевою клітиною – сперматозоїдом. В ядрі кожної – крім
статевих – клітини тіла людини налічується 46 хромосом. Дві з них визначають стать. У
жінок вони однакові – Х і Х. У чоловіків різні – Х і У. Статеві клітини – яйцеклітини і
сперматозоїди – відрізняються від клітин тіла тим, що і їхніх ядрах міститься лише
половинний набір хромосом. Яйцеклітини всі однакові: в кожній з них є Х-хромосома.
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Сперматозоїди ж різні: половина з них несе Х- хромосому, а половина – У-хромосому. Від
того, якого роду сперматозоїд зустрінеться з яйцеклітиною і яким виявиться набір хромосом
в першій, початковій клітині майбутнього організму, залежить його стать. Якщо в ній
виявиться дві Х- хромосоми – жіноча, якщо Х і У – чоловіча. Хромосоми задають програму
розвитку ембріона. Ця програма визначає механізм послідовного включення тих чи інших
біохімічних впливів, котрі визначають та закріплюють відмінності між чоловіком і жінкою.
Так буває в нормі. Але можливі і відхилення, патологія, аномалія.
В двадцятих роках у нас в країні вийшла – і витримала кілька видань – популярна книга
професора А. В. Немилова "Біологічна трагедія жінки". Цю трагедію автор вбачав в тому,
що життя жінки, якщо вона не очікує народження дитини, підкоряється місячному
фізіологічному ритму, кожен цикл якого завершується хворобливою перебудовою організму.
Якщо ж вона готується до материнства, то цілих дев'ять місяців її організм пов'язаний з
плодом і "працює" на майбутню дитину, продовжуючи, все ж, цю роботу і пізніше, в період
годування. Роди ж, на думку А. В. Немилова, представляють собою "біологічну катастрофу",
що спіткає весь організм жінки.
Сучасна біологія рішуче відторгає думку про будь-яку "біологічну трагедію жінки", як і
відторгає ідею "істинної статі", що нібито зумовлює життя і психологію людини. Хромосоми
і діяльність гормонів зумовлюють деякі особливості поведінки. Однак вирішальна роль в
тому, ким відчуває себе людина – чоловіком чи жінкою, – належить вихованню. Психологія
статі соціальна за походженням. Жодна жінка ні в якій мірі не відчуває фізіологічної
неповноцінності своєї статі. Обидні статі – і чоловіча і жіноча – біологічно рівноцінні.
Трагедія тоді, коли у людини немає статі. Хвороба ця називається гермафродитизм.
Діагностика деяких хромосомних аномалій надзвичайно проста. Вона зводиться до взяття
мазка з внутрішньої слизової оболонки щоки, наступному зафарбовуванню препарату і
вивченню його під мікроскопом. Справа в тому, що статеві Х- хромосоми "не рівноправні".
У жінок, у яких як ми вже знаємо, в клітинах тіла дві Х- хромосоми, активна тільки одна.
Друга ж – я якщо Х- хромосом більше, ніж дві, то і всі решта – не функціонують і при
зафарбовуванні мікропрепарату приймають вид зафарбованого – хроматинового – тільця.
Так от якщо на препараті слизової рота дівчинки виявляють одне хроматинове тільце, то з її
хромосомним набором все в порядку. Так само все в порядку і з хромосомним набором
хлопчика, якщо на його препараті не виявляють хроматинове тільце. Якщо ж мазок, взятий у
дівчинки, виявляє два або більше хромати нових тілець, то це свідчить про наявність трьох
або відповідно більшої кількості Х-хромосом і змушує приймати профілактичні міри. Так
само про ненормальність хромосомного комплексу свідчить відсутність хроматинового
тільця у дівчинки (хромосомний комплекс ХО – синдром Тернера–Шерешевського) або
наявність хроматину у хлопчика (хромосомний комплекс ХХУ – синдром Клайнфельтера).
Таким чином, статеві особливості поведінки у людини соціальні за своєю природою. Але
виникають вони досить рано. Спробуйте одягти та трирічного карапуза сукню або спідницю
його однолітка дівчинки. Він рішуче протестуватиме. Він вже точно знає, до якої половини
людського роду відноситься. У цьому віці усвідомлення "своєї" статі лише соціальне. Воно
почерпнуте із "життєвого досвіду", який він не малий, із спостережень і з почутих від
старших розмов. По фізіології ж своїй трирічний малюк ще нічим не відрізняється від
однолітка дівчинки і ще довго не буде відрізнятись. Тільки років через десять і у нього і у неї
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почнеться перехідний період – той самий "важкий" і для батьків і для педагога вік, коли
хлопчик стає чоловіком, а дівчинка – жінкою.
Вчені наголошують, спосіб лікування хвороби залежить від її причини. Якщо, наприклад,
надниркові залози дівчинки виробляють надвелику кількість чоловічих статевих гормонів, то
це викликає розвиток у неї зовнішніх чоловічих статевих органів. В цьому випадку можна
впливати на надниркові залози – що робиться знову ж таки за допомогою гормонів – так,
щоб діяльність їх повернулася в норму. Організм, позбавлений надлишку "чужих" гормонів,
отримає можливість нормально розвиватись.
Буває і інакше – статева залоза дівчинки розвивається ненормально, і в ній утворюється
невелика доброякісна пухлина, яка роками виробляє чоловічі статеві гормони. Зовнішні статеві
органи також можна успішно оперувати. Але, звісно, одне лише хірургічне лікування
виявляється недостатнім. Видалити або пригнітити джерело надлишкового утворення
чоловічих статевих гормонів – це ще не все. Потрібно разом з цим дати хворому жіночі
гормони.
Бувають і такі випадки, коли в організмі по сусідству знаходяться чоловічі і жіночі
внутрішні органи. В основному одні з них розвинуті нормально, а інші присутні лише в
зачатку, але все-таки виробляють "свої" гормони і тим самим вносять дисонанс в звучання
ендокринного ансамблю. В цьому випадку хірургічним шляхом потрібно буде лише забрати
"зайве". Так що, основне – це правильний діагноз. Якщо він поставлений, не важко провести
і правильне лікування. У переважній більшості випадків гормонального лікування – тобто
прийом певних гормонів має біти постійним. До речі, надмірний ріст волосся на обличчі
спостерігається часом у жінок, що аж ніяк не хворі гермафродитизмом. У величезній більшості
випадків це викликано певними порушеннями гормональної діяльності надниркових залоз.
Відомо, що успішна людина – особа лівої півкулі (мускуліний варіант). Вона жадає
наступного. Благодатна людина – особа правої півкулі (феміний варіант) Така особа:
внутрішньо-благодатна; самодостатня (сутнісна).; само актуалізована; само мотивована;
гармонійна, поетично-чутлива тощо. Ліву півкулю – "навчають" і виховують у школі. Для
правої – шкіл не має (вона інтуїтивна). Це тупикова ситуація для правих. Вони
перемикаються на ліву півкулю. Людина – може бути раціональною, але не регулярно –
постійно. Є речі, які неможливо довести логічно. Наприклад, любов (ендорфінна теорія).

3.2.

Гендерологія та акмеологічна гендерологія
«Как получиться в мире так могло?
Забыв про смисл ее первопричинный,
Мы женщину сместили, мы ее
Унизили до равенства с мужчиной»
(Е. Евтушенко)

Гендер (анг. Gender – рід, стать): це по-перше, відмінність між
чоловіком і жінкою за анатомічними ознаками; по-друге, це соціальний
розподіл, який часто базується на статевих відмінностях, але не обов’язково
збігається з ним (Тлумачний словник української мови / укладачі Н.Кусайкіна,
Ю.Цибульник. – Харьків, клуб сімейного дозвілля – 2013).
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Гендер - це соціальна стать, соціальний конструкт статі, що
надбудовується суспільством над фізіологічною реальністью; це психологічне
явище, що має відношення до засвоєння форм поведінки і установкам, що
пов»язані з біологічною статтю. Це також «усвідомлене значення статі»; це
соціальна характеристика жінки і чоловіка; це психосоціальна, соціокультурна
роль жінки і чоловіка як особистості. Гендер розуміють як різні комбінації між
довкіллям і біологією. Як бачимо існують деякі розбіжності у розумінні
поняття гендер. Тому вчені жартуют: «Стать - це роздягнуті чоловіки і жинки, а
гендер - вже одягнуті» [И.В.Древаль]. Автор базує своє дослідження на
розумінні, що стать і гендер, це різні феномени. І роль статі характеризується
поняттями: мускулінності (ознаки чоловічої поведінки) і фемініності (ознаки
жіночої поведінки).
Гендер - поняття культурологічне. Ідеальний образ жінки або чоловіка
даного хронологічного і географічного зрізу плекає національними традиціями,
етнопсихології, ступенем цивілізованості суспільства, релігією, історією,
національним менталітетом і т.п.". Г.Сілласте відзначає і певну специфіку
гендерних досліджень на відміну відзвичайних соціологічних досліджень по
зазначеній тематиці. Вона пише: «Гендерні дослідження - вивчення становища
жінок через призму, перш за все, соціо-психологічні і соціокультурних
особливостей. Економіка іполітика, соціальна середу тут враховуються, але в
якості другорядних,а не визначають обставин". У психології структуру
сучасного гендерного знання утворюють гендерологія та більш ранні
дослідження у сфері фемінології, гендерна психологія і психологія гендерних
відносин. Гендерна психологія є частиною гендерології як міждисциплінарного
напряму в суспільних науках, а психологія гендерних відносин належить до
складу гендерної психології.
Гендерологія (англ. gender — рід, стать і грец. logos — учення) —
міждисциплінарна наукова галузь, яка вивчає психологічну і соціологічну
проблематику гендерного розвитку особистості. Вона досліджує жіноче і
чоловіче як психологічні утворення та конструкти культури. Цим зумовлена
особлива зацікавленість гендерології проблемами статі в європейській
суспільно-політичній, філософській, соціологічній та психологічній думці,
класичних теоріях гендерної соціалізації, гендерної антропології та медикобіологічними даними про статеву диференціацію, особливості статевого
диморфізму та психофізіології статевих відмінностей, гендерного аналізу
виборчих систем та електоральної поведінки тощо. Вона пов’язана з анатомією
і фізіологією людини, віковою, диференціальною, соціальною психологією,
психологією особистості, психологією і соціологією сім’ї та шлюбу,
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культурологією, валеологією. Категорію «стать» гендерологія трактує в
соціально-психологічному сенсі як специфічні культурні та поведінкові
характеристики, що визначають соціальну поведінку чоловіків і жінок.
Усупереч поширеній думці вона не є синонімом ні сексології (лат. sexus —
стать і logos — слово, вчення) — науки, що вивчає прояви людської
сексуальності, статеве життя, а також розвиток і здійснення сексуальної функції
індивідуумом, ні фемінології.
Гендерна теорія є міждисциплінарним науковим напрямом, оскільки гендерними
проблемами переймаються філософія, культурологія, етнографія, психологія, соціологія,
педагогіка, антропологія та ін. На сучасному етапі вона покликана розв’язувати такі
завдання:
1) вивчення жінок і чоловіків як активних суб’єктів творення соціального світогляду,
розвитку соціальних відносин, світобачення, можливостей особистості;
2) аналіз соціально-економічних, суспільно-політичних, культурних, психологічних та
інших умов, що зумовлюють та відтворюють сучасне становище чоловіків і жінок у
суспільстві;
3) розкриття соціальних ролей та позицій чоловіків і жінок, формування засад і
методів їх соціального зрівняння в усіх сферах життя;
4) пошук можливостей входження жінок у чоловічо-домінантну систему, збагачення її
новими властивостями з урахуванням інтересів і потреб обох статей;
5) пошук нових форм упорядкування соціальних відносин в інтересах жінок і
чоловіків.
Український дослідник Володимир Кравець, аналізуючи варіативність гендерного
підходу у психологічних дослідженнях, виокремлює гендерно-чутливий, гендернонейтральний, гендерно-стереотипізований та гендерно орієнтований підходи.
Гендерно-чутливий підхід передбачає зосередженість досліджень на індивідуальних
відмінностях і відмінностях у поглядах чоловіків та жінок на статусну рівність між
гендерами. Ідею рівності статей підтримує гендерно-нейтральний підхід. Гендерні
відмінності його представники визнають незначними, пропагують гіпотезу про те, що
індивідуальні відмінності набагато ширші, ніж гендерні.
За гендерно-стереотипізованим підходом відмінності визнаються, а рівність статей
заперечується. Вважають, що жінки та чоловіки повинні підтримувати статеві відмінності та
відповідати існуючим гендерним нормам, цінностям, правилам, які декларує суспільство.
Гендерно орієнтований підхід не заперечує значення і впливу біологічної статі, але
надає перевагу впливу соціуму на формування та розвиток гендерної ідентичності та
гендерних відносин особистості.
Із зазначених підходів саме гендерно орієнтований найбільшою мірою відповідає
сучасному розумінню категорії «гендер» і спрямованості досліджень у цій галузі

Гендерна диференціація або «статевий дипсихізм»– процес, у якому
біологічні відмінності між чоловіком і жінкою наділяються соціологічним
значенням і використовуються як засоби соціальної класифікації. Гендерна
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роль (gender role – статева роль) – поведінка, яка нормативно очікується від
чоловіка / жінки. Це також зовнішні прояви моделі поведінки, що дозволяють
людям судити про міру приналежності когось до чоловічої чи жіночої статі.
Гендерна ідентичність – ідентичність, що переживається відносно власної
приналежності до чоловічої чи жіночої статі. Гендерна дисфорія – відчуття
напруги чи дискомфорту в зв’язку зі своєю статтю. Гендерна не
комфортність – не здатність відповідати соціально прийнятим
характеристикам статево ролевої поведінки.
Гендерна акмеологія - характеризується суттєвими психо фізіологічними, хімічними, гормональними, ендокринними, нервовими,
генними, імунними, кров'яносно - лімфатичними тощо чинниками чоловіків і
жінок (тобто генотипи чоловіків і жінок - різні).
Гендерні стереотипи формуються в процесі статевої соціалізації, яка,
будучи частиною загальної соціалізації, розглядається, з одного боку, як процес
адаптації та інтеграції людини в суспільстві, а з іншого боку, як процес
саморозвитку і самореалізації особистості в соціальному середовищі. Тобто
полоролевая соціалізація означає два взаємопов'язані процеси. По перше, це
засвоєння індивідом соціального досвіду, психосоціальних установок і
ціннісних орієнтацій, певних способів поведінки і діяльності, властивих
представникам того й іншого статі. По друге, це процес формування статевої
самосвідомості, яке включає в себе: пізнання свого й відмінностей з
представниками своєї статі і відмінність від представників протилежної статі;
- емоційну оцінку себе як представника певної статі; самоствердження свого
статевого Я в спілкуванні і діяльності.
Активна особистість, прагнучи до свободи і незалежності, розширює свій
особистий досвід і забезпечує реалізацію своєї індивідуальності. При цьому
індивід може в тій чи іншій мірі відходити від статевого еталона, і наслідком
цього буде зміна не тільки самої особистості, а й перетворення суспільства. У
даному контексті очевидним є необхідність розгляду гендерного аспекту в
акмеологічних дослідженнях.
Гендерні відмінності залежать від відповідних філо- генетичних та онтогенетичних характеристик на рівні функціонування перелічених систем:
гормональної, ендокринної, психічної, м’язової, кров’яносно – лімфатичної,
мозкової, нервової, імунної, вестибулярної, аудіо-, відео-, кинестетичної та
логічної. Це, зазвичай, формує різні життєві цінності, мету, природне життєпризначення тощо; це повинно бути враховано при вихованні людини,
формуванні її світогляду, освіті, профорієнтації, працевлаштуванні тощо.
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Гендерні статеві відмінності – характеризуються множиною впливом
статевих гормонів (жіночих - естрадіол: естрогенів, протестрогенів; чоловічих тестостерону) на мозок і тіло людини. Вони мають анатомічні, фізіологічні і
поведінкові особливості.
3.3. Гендерно - синергетична - акмеологія
Синергетична акмеологія як синтез соціальної синергетики і акмеології.
Сучасний етап розвитку акмеології пов'язаний з історико-філософським
обгрунтуванням акмеології (В. П. Бранський, В. В. Ільїн, С. Д. Пожарський
[57]), яке дозволяє простежити зв'язок акмеології з культурологією,
філософською антропологією та іншими областями знань. Таким чином
відбувається її вихід за межі психології. Це можливо також завдяки активному
застосуванню акмеології принципів, запозичених з інших областей наукового
знання.
В. П. Бранський і С. Д. Пожарський розглядають акмеологію через
призму теорії соціальної синергетики. У результаті інтегрування знань, на
стику цих наукових напрямів сформувалося нова область знань - синергетична
акмеологія як наука про закономірності «... досягнення максимальної
досконалості будь соціальною системою (зокрема, індивідуальним людиною) за
допомогою самоорганізації» [57].
Людина з позиції теорії самоорганізації розглядається як диссипативная
структура, що існує за рахунок постійного обміну з навколишнім середовищем
речовиною, енергією та інформацією. Мета будь диссипативной структури - це
досягнення максимально можливого стійкого стану в контексті тих умов
середовища, в яких вона знаходиться. Самоорганізація людини на шляху до
Акме виглядає багатоетапним процесом. У загальному вигляді вона складається
з процесів самопідготовки та самореалізації.
Самопідготовка, в свою чергу, складається з самоосвіти і самовиховання.
На даних етапах людиною формується творчий потенціал. Вклад самоосвіти в
цей процес передбачає засвоєння знань, умінь і навичок, які, не передбачені
офіційною системою освіти, але необхідні особисто йому для здійснення
власних цілей. Самовиховання - це формування у людини певних моральних
якостей, що не гарантуються тим соціальним середовищем, в якій відбувається
виховання людини. Після того, як у людини сформовані необхідні для життя
знання, вміння, навички та система моральних орієнтирів, починається процес
самореалізації.
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Самореалізація також двухкомпонентна і включає самовираження і
самоствердження. Самовираження - це послідовне просування до вершин
професійної майстерності. На цьому етапі людина проявляє себе як творець і
творець значущих для нього цінностей. Так як життя людини не замкнута на
себе (це суперечило б розгляду його як дисипативної структури), то неминуче
зіткнення з зовнішнім середовищем. Продукти діяльності людини на етапі
самоствердження відчувають оцінку соціуму (значимі чи ці продукти для
суспільства). В ідеальному випадку максимум самовираження (професійне
акме) повинен зійтися з максимумом самоствердження (соціальне акме).
Висловлюючись простою мовою, високий професіоналізм має бути гідно
високо оцінений. У реальності це буває далеко не завжди.
Таким чином, застосування синергетичного підходу в акмеології дає
можливість відповісти на питання: як відбувається самоорганізація людини,
якими механізмами вона рухається і як домогтися вершин визнання. Це, в свою
чергу, дозволяє по-будувати ідеальну модель самоорганізації та життєвого
шляху індивідуума, грамотна реалізація якої призведе до успіху. Все це є
областю розробок акмеології XXI століття.
3.4. Сексуально - гендерний інтелект. Сексуальний (гендерний)
інтелект - обумовлений гормональним станом організму жінки і чоловіка
(естрагени, тостестерон). Гормонально - статеві чинники (статеві гормони)
суттєво впливають на формування головного мозку людини. Жінки більше
керуються правою півкулею головного мозку. Це призводить до їх більшої
емоційності, здібностей до іноземних мов, глибоких почуттів, тонкої моторики,
вони краще виконують тести на швидкість, арифметичні операції, краще
помічають дорожні знаки, а головне «вміють» народжувати. Взагалі, всі люди різні на генетичному рівні (ДНК). Ця різниця існує: за рахунок 3 млн.
нуклеотидів, які входять у склад генома людини; за рахунок «генетичного
профілю» особи або «генетичної фатальності» розвитку; за рахунок
успадкованих хвороб, генних порушень, мутацій.
Так жінка більш біологічно стійка особа; стайєр («бігун на далекі
дістанції»); здібна до невеликих навантажень, але на довгий час; втрачають
менше енергії; жінка у віці 60 років може витримати до 90% тих навантажень, з
якими вона могла упоратися в 20 років; кожні 10 років життя жінка втрачає
здібність до навантажень на 2%; з жінок виростає вундеркіндів менше.
Жінки більше куруються правою півкулею головного мозку. Це
призводить до їх більшої емоційності, здібностей до іноземних мов, глибоких
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почуттів, тонкої моторики, вони краще виконують тести на швидкість,
арифметичні операції, краще помічають дорожні знаки, а головне «вміють»
народжувати.
Чоловік - біологічно ослаблена особа, у порівняння з жінкою; спринтер
(бігун на короткі відстані); здібний до великих навантажень, але на короткий
час; втрачає більше енергії (навіть у стані спокою); у віці 60 років може
витримати до 60% і менше тих навантажень, з якими він міг упоратися в 20
років; кожні 10 років життя втрачає здібність до навантажень на 10%;
вундеркіндів серед чоловіків більше (за рахунок тестостерону). Чоловіки більше керуються лівою пів кулею. Це надає їм перевагу у роботі з логікою,
абстракціями, великими обчислюваннями, просторовим уявленням, краще
орієнтуються у маршрутах руху, здатні до професії математика і вирішення
проблем світового масштабу. Чоловіки, у яких хромосомний набір складає - УУ
- схильні до порушення закону, у них низький інтелект, високий зріст.
Відмінності між чоловіком і жінкою на соціальному рівні полягають у:
відмінностях біологічного (генетичного) виду; існуючих соціальних умовах, які
створюють більш сприятливі умови для переваги чоловіків, існуючих
еволюційних умов: чоловіки - історично «добитчики», жінки - зберігають і
опікуються домашнім очагом, дітьми. Але, еволюційно склалося що IQ
чоловіків у середньому більше (вище) на 5 балів ніж у жінок.
Стать і геніальність. Упродовж віків існувала думка: що жінка
повинна займатися домашнім господарством, вихованням дітей, модою,
кулінарією тощо; що жінка істота «нечиста», джерело гріха і спокуси
недостатньо розумово розвинена; що жінка – це особа практична, а не
абстрактна за природою; що жінка – більш прагматична, щоб витрачати час на
те щоб стати геніальною тощо.
Але, як показує наше дослідження Жінка - особа, що можливо, менше
знає ніж чоловік, але більше і краще розуміє, особливо там, де це стосується
«розмитих» ситуацій, невизначеностей, слабо визначеностей, тобто прийняття
рішень в умовах недостатньої інформації, або й зовсім у випадках її
відсутності. А геніальність - це можливість робити висновки, як раз в умовах алогічності, почуттів, інтуїції. Тому вважаємо, що Жінка більш удосконалено
побудована у цьому Світі, просто їй природно не треба робити штучних
відкриттів, займатися науково-технічним прогресом, що псує і забруднює
довкілля, опікуватися генною інженерією, зброєю тощо. Це ще раз наголошує
на гармонічності побудови цього Світу, а саме - Жінка і Чоловік існують як
рівноправні Особистості у цьому Світі доповнюючи і компенсуючи один
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одного. І вони - нічого не варті один без іншого, або варті лише як половина
цілого, тобто - не гармонійно і не акмеологічно. І що поганого накоять
Чоловіки,майже завжди доводиться виправляти - Жінкам.
Розглянемо лише один з аргументів на користь нашого висновку.Так,
кількість людей з низьким інтелектом у світі складає 2 - 3%, з них переважна
кількість - це чоловіки. Це пов’язано з тим, що форми розумової відсталості
розташовані у Х - хромосомі (у чоловіків вона - одна, а у жінок - їх дві). Жінка ХХ; Чоловік - ХУ, іноді навіть - Х - УУ, а інколи зустрічається Х - УУУ. А
пошкодження УУ, УУУ- хромосоми сильно впливає на соціальну поведінку
особи. Цим опікується наука - психогенетика. Таким чином, якщо у Жінки Х патологічна, то це компенсується іншою Х - нормальною хромосомою. А у
чоловіків одна Х - хромосома (у переважної більшості випадків). Тому, при її
пошкодженні, її не має чим компенсувати.
Статеві відмінності у прояві мотивації досягнень і інтелекту. Згідно
з результатами роботи Т. Гьесме, котрий розподілив за показниками IQ
хлопчиків і дівчаток різнорідних (за здібностями) класів на однорідні підгрупи,
тільки в підгрупі хлопчиків із середніми здібностями переважання мотиву
прагнення до успіху позначилося на навчальні досягнення позитивно, а
переважання мотиву уникнення невдачі - негативно, для дівчаток та ж
закономірність спостерігалася у разі наявності у них високих здібностей . Але і
для дівчаток, і для хлопчиків спостерігалася цікава залежність: успіх у
діяльності досягався лише при узгодженому рівні IQ ( не низькому ) і мотиві
прагнення до успіху. У разі поєднання середнього (у хлопчиків ) або високого (
у дівчаток) IQ з мотивом уникнення невдачі діяльність була неуспішна. Таким
чином, лише при узгодженні між рівнем мотивації досягнення і IQ діяльність
здійснюється успішно. У дівчаток мотив прагнення до успіху пов'язаний з
високими показниками IQ , а для хлопчиків достатньо і середніх показників IQ ,
щоб вони мали мотив прагнення до успіху. Можливо, це пов'язано з більш
жорсткими вимогами соціуму до IQ дівчаток, які претендують на успіх, в
порівнянні з хлопчиками.
С. А. Шапкін при валідизації нової модифікації опитуваного мотивації
досягнення А.Мехрабіана особливо досліджував питання про статеві
відмінності в структурі мотивації досягнення. У структурі опитуваного
мотивації досягнення були виділені три відносно незалежних компонента , які
змістовно відрізнялися в чоловічій і жіночій вибірках . Мотив досягнення у
чоловіків найбільш сильно проявляється в контексті соціальної взаємодії ,
спрямованого на досягнення (наприклад , робота в колективі , змагання). У
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жінок йдеться переважно про індивідуальної діяльності. Емоційна оцінка
ситуації досягнення з точки зору її привабливості і когнітивна оцінка
ймовірності успіху у жінок тісно взаємопов'язані, для актуалізації мотиву
досягнення необхідна узгоджена робота обох механізмів. У чоловіків
емоційний і когнітивний механізми мотивації досягнення відносно незалежні і ,
таким чином, мотив досягнення може актуалізуватися у них різними
механізмами, як за допомогою оцінки валентності ситуації, так і оцінки
ймовірності успіху.
Більшість авторів сходяться на думці про те, що відмінності в здібностях
чоловіків і жінок пов'язані з розвитком парціальних розумових здібностей. У
жінок краще розвинені перцептивні і вербальні здібності, у чоловіків - зоровопросторові. Відмінності між чоловіками і жінками порівнювалися з
відмінностями між гомосексуалістами -чоловіками і гетеросексуалами чоловіками. Гомосексуалісти займають проміжне положення за шкалою "
чоловік - жінка " за результатами тесту структури інтелекту. Так, вони гірше
виконують тести на просторовий інтелект, зате краще справляються із
завданнями на швидкість перерахування предметів однієї категорії. Слід, однак,
зауважити, що відмінності практично відсутні при виконанні тестів
словникового запасу і вербальних суджень. У дослідженні психологічних і
психофізіологічних особливостей інверсної статевої ідентичності при
транссексуалізмі, було встановлено, що серед інверсних характеристик
статевого психічного диморфизма у чоловіків виявляється велика успішність у
вербальних операціях. Статевий психічний диморфізм жінок з проявами
транссексуалізму не відрізняється інверсією і відповідає характеристикам
жіночого варіанту диморфізму. Результати психологічного обстеження за
допомогою тесту Д.Векслера показали, що у всіх обстежених
експериментальної групи вище успішність у вербально - логічних операціях.
Є дані про вплив гормонального фону на успішність вирішення
розумових завдань. Високий рівень тестостерону в крові позитивно корелює з
успішністю виконання жінками завдань на просторове мислення, у чоловіків
залежність зворотна. Крім того, чоловіки з низьким рівнем тестостерону краще
справляються з математичними тестами, ніж чоловіки з високим рівнем цього
гормону. Тим часом у жінок подібної залежності не виявлено. Крім того,
виявлено, що дівчата з високим рівнем андрогенів краще виконують тести на
просторове мислення, ніж їх «нормальні» однолітки. У 1983 р. В. Шут
(Каліфорнійський інститут) показала, що жінки з високим рівнем андрогенів
дійсно краще справляються з просторовими тестами, але у чоловіків залежність
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зворотна: чим нижче вміст андрогенів, тим успішніше чоловік справляється з
тестом на просторове мислення.
Отже, безліч сучасних досліджень в самих різних галузях психології, так
чи інакше, присвячене інтелекту: добре вивчені різні розумові операції,
ведеться робота з вивчення природи індивідуальних відмінностей за
інтелектом, опису середовищних впливів на розвиток інтелекту дитини. Однак
сам по собі інтелектуальний рівень конкретного індивіда не гарантує його
реальних успіхів у житті, досягнення багато в чому залежать не тільки від
загальних здібностей, а й від особистої мотивації до цих досягнень.
Термін «мотивація досягнень» введений в науковий ужиток Дж.
Аткінсоном. Передбачається, що мотивація досягнень проявляється за
допомогою одного з двох виражених у індивіда мотивів: мотиву прагнення до
успіху або мотиву уникнення невдачі. Можлива і невиражена мотивація
досягнень. Природа мотивації досягнень, роль спадкових факторів у
переважанні того чи іншого її структурного елементу до теперішнього часу не
вивчалися. Досвід проведення тренінгів мотивації досягнень показав, що у
тренінгу досягався певний бажаний ефект, однак він виявився не стійким, не
було перенесення в реальні життєві ситуації. Таким чином, очевидно, що
мотивація досягнень не визначається лише дією ситуативних чинників і
звичних для даної особистості стереотипів. Мабуть, існують і генетичні
передумови формування у особистості тієї чи іншої структури мотивації
досягнень
Вчені розглядаємо інтелект і мотивацію досягнень як взаємопов'язані
елементи єдиної системи, що забезпечує особистості успішну адаптацію до
життєвих умов. Вчені використовувують модель інтелекту по Р. Кеттелла, яка
включає в себе три види інтелектуальних здібностей: загальні, парціальні та
фактори операції. Як відомо, Р. Кеттелл виділив два фактори - операції:
«вільний» інтелект і «пов'язаний». Тест Кеттелла а на інтелект, діагностує саме
« вільний » від впливу культури і навчання (на противагу «пов'язаному»)
інтелект. Парціальні фактори визначаються рівнем розвитку окремих моторних
і сенсорних зон кори великих півкуль, Р.Кеттеллаом був виділений один
парціальний фактор - візуалізації, що сприяє маніпулюванню зоровими
образами. Фактори операції - це окремі розумові дії, що виконуються суб'єктом
при вирішенні конкретних тестових завдань. Вибір моделі інтелекту Р.Кеттелла
базувався на бажанні визначити ступінь успадкованого «вільного» інтелекту,
порівнявши її з оцінкою успадкованого по тесту Д.Векслера. Порівнянність цих
даних заснована, на тому, що для обох тестів мається переклад в шкалу IQ.
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Вироблений теоретичний аналіз показав, що рівень інтелекту, що
діагностується знаходиться у взаємозв'язку з висотою мотивації досягнень,
особливо, при високих показниках IQ (Дж. Аткінсон, Т. Гьесме, X. Хекхаузен).
Відомо, що значення коефіцієнта Хольцингером для системи «Інтелект мотивація досягнення» свідчить про те, що 58 % фенотипової варіативності за
цією ознакою обумовлено впливом спадковості і 42 % - середовищними
впливами. Підтвердилася гіпотеза про те, що взаємозв'язок між загальним
інтелектом і мотивацією досягнень зростає із збільшенням віку досліджуваних.
Аналіз вікової динаміки середніх показників загального інтелекту і мотивації
досягнень свідчить про більш швидкому розвитку зазначених показників у
дівчаток в порівнянні з хлопчиками в передпідлітковий період і встановленні
більш високих показників у хлопчиків до юнацького віку.
Вченими встановлено значну успадкованість системи інтелект мотивація досягнень. Генетична програма багато в чому визначає взаємодію
компонентів цієї системи. Тому так важко ситуативно (у тренінгу, наприклад)
змінити зміст мотивації досягнень, закріпити результати, отримати перенесення
їх із ситуації тренінгової в ситуацію життєву. Із збільшенням віку (від
молодшого до старшого шкільного та періоду ранньої дорослості) відбувається
зростання кореляції між інтелектом і мотивацією досягнень. У монозиготних
близнюків оцінки внутрішньопарної подібності по тесту інтелекту Д.Векслера
(0,96) перевищують такі по тесту Р. Кеттелла (0,78) (середнє значення
коефіцієнта кореляції за інтелектом, тестувалася з допомогою тесту Д.
Векслера, наведене в узагальненні, зробленому Р. Пломін і Ф. де Фризом, а
пізніше Т. Бушар, склало 0,86). Оцінка подібності інтелекту монозиготних
близнюків по тесту Р. Кеттелла тотожна оцінці невербального інтелекту за
тестом Д.Векслера.
3.5.Гендерно - статеві відмінності – характеризуються множиною
впливом статевих гормонів (жіночих - естрадіол: естрогенів, протестрогенів;
чоловічих - тестостерону) на мозок і тіло Людини. Вони мають анатомічні,
фізіологічні і поведінкові особливості.
Жінки - особливості. Так, наприклад, жінки краще (у порівняння з
чоловіками) успадковують наступні статеві відмінності: музичний слух; нюх;
емоційна пам’ять; праве око бачить краще; праве вухо чує краще; правою
півкулєю користуються частише; на 15 – 20 % більше ніж у чоловіків нейронів,
тобто сірої речовини мозку; кров тече швидше, а це уповільнює процес
старіння; менше стресують; гіппокамп (пам’ять) – більше; розвинута лімбічна
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система (гіпоталамус, таламус), що сприяє кращому процесу пізнання та виразу
емоцій тощо. Сильно розвинута інтуїтивна компонента ( Розум природний).
Сильно розвинуті почуття. Витриваліша за чоловіка. Живе в середньому на 5–15
років довше чоловіка за рахунок: гормональних компонентів; менше: п'є; курить;
піддається блуду; фізично слабша і нижче зростом. Відповідальна, сумлінна.
Акуратна, чистоплотна. Менше хворіє. У два рази менше здійснюють
самогубств. Терплячі, порядні. Вміють керувати домом, господарством,
чоловіками тощо.
Чоловік. Більше користується Лівою півкулею мозку (Логіка). Більше
розвинута інтелектуальна компонента та логіка. Не вміє стримувати біль. Живе
у середньому на 5 – 15 років менше жінки. Фізично сильніше і вище за жінку.
Сфера інтересів не обмежена дітьми, домогосподарством. Не відповідальний (у
порівнянні з жінкою). Менш акуратний. Хворіють частіше за жінок (особливо
психічно). На 50 % більше жінок здійснюють самогубства (тобто у два рази), а
це трусливість. Нетерплячі. Самодовільні. Агресивні. Похітливі. Лінькуваті.
Егоїстичні. Ненажерливі. Тяжіють до завоювань, спорту, маніпуляцій.
Експлуататори, пригноблювачі, господарі. Не полюбляють, щоб їми керували.
Їх привчили не плакати (але ж плач це: терапевтичний засіб зняття напруги;
політичний засіб). Політологічні. Не природні (штучні). Чоловічий розум –
прагматичний (жіночий – витончений, вишуканий). Налаштовані на боротьбу.
Злопам'ятні до абсурду. Порушники спокою тощо.
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Розділ 4. Гармонійна акме- людина
«Господи, дай мне душевный покой,
чтобы принимать то, чего я не могу изменить,
Мужество - изменить то, что могу, и
Мудрость - всегда отличать одно от другого»
(К Воннегут, «Бойня номер пять»).

4.1. Поняття гармонічності особи
Розглянемо деякі особливості людини як особистості, індивідуальності у
її розвитку [2, 3]. Особистість — людина, соціальний індивід, що поєднує в
собі риси загальнолюдського, суспільне значущого та Індивідуально неповторного. Індивідуальність — це цілісна характеристика окремої людини, її
оригінальність, самобутність її психічного складу. Не кожен індивід є
індивідуальністю. Для цього треба стати особистістю.
Розвиток людини — процес становлення та формування її особистості
під впливом зовнішніх і внутрішнє, керованих і некерованих чинників, серед
яких провідну роль відіграють цілеспрямоване виховання та навчання. Розвиток
людини не можна зводити до засвоєння, простого накопичення нею знань,
умінь та навичок з різних галузей науки і практичної діяльності. Його не слід
розглядати лише з кількісного боку. Розвиток полягає передусім в якісних
змінах психічної діяльності, в переходах від її нижчих щаблів до вищих, у
виникненні нових рис пам'яті, сприймання, уявлення, мислення, волі, характеру
тощо, у формуванні нових якостей особистості.
Формування особистості — становлення людини як соціальної істоти
внаслідок впливу середовища і виховання на внутрішні сили розвитку. Поняття
«розвиток особистості» та «формування особистості» дуже близькі, їх нерідко
вживають як синоніми. Виділяють три види розвитку і формування
особистості: стихійне або еволюційне, цілеспрямоване, саморозвиток і
самоформування. Як було наголошена раніше, людська особистість
розвивається в анатомо-фізіологічному, психічному, соціально-моральному
тощо напрямах.
Розвиток особистості залежить від спадковості (філо- генз), середовища,
виховання та самовиховання (онто- генез). Людська особистість розвивається в
діяльності (природні задатки людини реалізуються тільки в процесі її
життєдіяльності, всебічному її розвитку сприяє залучення до різних видів
діяльності), під впливом середовища (умови життя, насамперед близьке
оточення, засоби масової інформації, вулиця, колектив справляють відчутний
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вплив на розвиток особистості). Цей розвиток відбувається як результат впливу
на всі сторони людської психіки. Нові риси особистості потребують нового
ставлення до неї.
Особливості фізіологічного та психічного розвитку пов'язані з
таратогенними періодами внутріутробного розвитку, анатомо-фізіологічним
дозріванням організму (його органів, центральної нервової системи, залоз внутрішньої секреції).
Увесь процес розвитку людини поділяють на певні вікові періоди. Вікова
періодизація (класифікація) – поділ цілісного життєвого циклу людини на
вікові відрізни (періоди), що вимірюються роками.
Уперше своєрідну вікову періодизацію особистості запропонував Платон
(охоплює життєвий цикл розвитку людини від народження до смерті). У ній
розкривається зміст виховання та діяльності особистості на кожному з вікових
періодів. Видатний чеський педагог Я.А. Коменський розробив чітку для свого
часу вікову періодизацію і систему шкіл. Він намітив чотири ступені в системі
народної освіти (дитинство, отроцтво, юність, змужнілість), кожний з яких був
розрахований на шість років.
У педагогіці шкільний вік поділяють на: молодший (6—7 — 11—12
років); середній, або підлітковий (12—15 років); старший, або юнацький (15—
18 років). Межі вікових періодів відносно рухомі, тому що природний потенціал дітей і виховний вплив на них різні. Кожній віковій групі властиві певні
анатомо-фізіологічні, психічні та соціальні ознаки, які називають віковими
особливостями.
Молодший шкільний вік. Важливими показниками готовності дитини до
навчання є навички до розумових зусиль, зосередженість у роботі, вміння
слухати вчителя і виконувати його завдання. Пізнавальна діяльність відбувається переважно в процесі навчання, пам'ять наочно-образна, мислення
розвивається від емоційно-образного до образно-логічного.
Підлітковий вік. Позначений бурхливим ростом і розвитком організму.
Нові переживання вносить у життя підлітка статеве дозрівання, хоча воно й не є
визначальним. Сприймання перебуває у стадії становлення, тому якість його
різна. Поліпшується продуктивність пам'яті. Для підлітка характерна
розпорошеність інтересів. Значну роль у його житті відіграють різні форми
спілкування, посилюється прагнення дружити. Підлітковий період потребує
певної диференціації в організації життя хлопців і дівчат. Наприкінці цього
періоду перед учнями реально постає завдання вибору професії.
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Юнацький вік. Це період формування світогляду, самосвідомості,
характеру і життєвого самовизначення, якому сприяє пізнавальна діяльність.
Пам'ять старшокласника стає зрілішою. Мислення здатне абстрагувати і
узагальнювати навчальний матеріал. Мовлення збагачується науковими
термінами, увиразнюється і конкретизується. Вперше старшокласники
переживають почуття кохання. В них формуються стійкі професійні інтереси.
Прагнення до самовиховання стає рисою особистості.
Всередині кожної вікової групи існують значні відмінності, що залежать
від природних задатків, умов життя і виховання дитини, їх називають
індивідуальними особливостями (темперамент, характер, здібності та ін.).
Темперамент — індивідуально-типологічна характеристика людини, яка
виявляється в силі, напруженості, швидкості та зрівноваженості перебігу ) і
психічних процесів. Темперамент залежить від світогляду, характеру, освіти,
виховання і позначається на всіх сторонах психічного життя й діяльності
людини. Він зумовлений типом нервової системи. Сучасна психологія виділяє
такі типи темпераменту: 1) сильний, врівноважений, рухливий — сангвінік; 2)
сильний, врівноважений, інертний — флегматик; 3) сильний, неврівроважений
— холерик; 4) слабкий, гальмівний — меланхолік. Від урахування цих
типологічних властивостей нервової системи школярів у навчально-виховному
процесі залежать наслідки навчання і виховання.
Характер — комплекс сталих психічних властивостей людини, що
виявляються в її поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до праці,
колективу, до самої себе. Як і світогляд, характер є стрижнем особистості, визначає її індивідуальність. Здібності — психічні властивості індивіда, що є
передумовою успішного виконання певних видів діяльності.
До загальних здібностей, які виявляються в усіх видах людської
діяльності, відносять загальні розумові здібності, пам'ять, увагу та ін.
Спеціальні здібності відповідають вужчому колу вимог конкретної діяльності
(музичний слух — для музиканта, творча уява — для конструктора та ін.). Для
формування здібностей школярів потрібні відповідні умови. Формування
особистості відбувається також у процесі розвитку її інтересів, потреб. Інтерес
— спрямованість людини на певний об'єкт чи певну діяльність, зумовлена
позитивним, зацікавленим ставленням до чогось, когось (мотивація). Потреба
— необхідність у чомусь. Схильність — стійка орієнтованість людини на
щось, бажання виконувати певну працю. Нехтування індивідуальними
особливостями призводить до того, що нерідко навіть здібні учні втрачають інтерес до навчання, праці й потрапляють до категорії так званих важких дітей.
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Вплив середовища на розвиток і формування особистості. Середовище
— комплекс зовнішніх явищ, які стихійно діють на людину і значною мірою
впливають на її розвиток. Середовище, що оточує людську особистість,
можна умовно поділити на природне (географічне), соціальне і домашнє,
кожне з яких відіграє певну роль у розвитку людини. Природне середовище,
у тому числі клімат, різноманітні природні умови та ресурси, безсумнівно,
впливає на спосіб життя людини і характер її трудової діяльності. Соціальне
середовище як сукупність суспільних і психологічних умов, у яких людина
живе і з якими постійно стикається, позначається на її розвитку найбільшою
мірою. Тому потенційні можливості навколишнього середовища слід уміло
використовувати в процесі виховання. У середовищі людина соціалізується.
Соціалізація — процес двобічний: з одного боку, індивід засвоює соціальний
досвід, цінності, норми, установки, властиві суспільству й соціальним
групам, до яких він належить, а з іншого — активно залучається до системи
соціальних зв'язків і набуває соціального досвіду. Мета соціалізації — допомогти вихованцеві вижити в суспільному потоці криз і революцій:
екологічній, енергетичній, інформаційній, комп'ютерній тощо, оволодіти
досвідом старших, зрозуміти своє покликання, самостійно знайти шляхи
найефективнішого самовизначення в суспільстві. При цьому людина прагне
до самопізнання, самоосмислення, самовдосконалення.
Соціалізація залежить від багатьох чинників, які можна звести до трьох
груп: 1) макрочинники (суспільство, держава, планета, світ і космос); 2)
мезочинники (етнокультурні умови і тип поселення, в яких живе і розвивається
людина); 3) мікрочинники (сім'я, дитячий садок, школа, позашкільні виховні
установи, релігійні організації, товариства однолітків, засоби масової
комунікації та інші інститути виховання). Вони різною мірою безпосередньо
впливають на кожну конкретну людину, динамічно змінюються в умовах
науково-технічної революції самі, змінюється і їх питома вага в соціалізації
підростаючих поколінь. Цілком очевидна сила виховного впливу домашнього
середовища, а також оточення дитини поза школою (вплив двору, вулиці).
Особливим є вплив сусідів на виховання дітей у родині, адже від них
найшвидше можна отримати і допомогу, і розумну пораду.
Родинна педагогіка вчить батьків не тільки того, як використовувати
сусідські стосунки у вихованні дітей, а й як учити їх будувати розумні взаємини
з однолітками у дворі. Адже тут дитина шліфує свій характер, позбувається
недоліків. Цього вона не досягла б, перебуваючи тільки в оточенні дорослих.
Щоправда, на вулиці збираються не лише ідеальні діти.
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Певний позитивний - негативний виховний вплив на розвиток особистості
мають і засоби масової інформації — телебачення, радіо, преса — як один з
компонентів соціального оточення. Повідомляючи про соціальне значущі
факти, явища, події, процеси, вони виховують у підростаючого, покоління
певне ставлення до цієї інформації, сприяють його духовному збагаченню або
руйнуванню, соціальному зростанню, виробленню в нього ставлення до життя,
активної чи пасивної життєвої позиції. Зрештою, все це позначається на позитивно-негативному ставленні до навчальної праці як основного виду діяльності
особи. Як вирішальний чинник розвитку людини, виховання виконує такі
функції: організовує діяльність, в якій розвивається і формується особистість;
підбирає зміст навчання і виховання, який сприяє розвиткові й формуванню
особистості; усуває впливи, які можуть негативно позначитися на розвитку і
формуванні особистості; ізолює особистість від несприятливих для її розвитку
та формування умов, які неможливо усунути. Передусім виховання
спрямовується на створення умов для розвитку успадкованих фізичних
особливостей і природних задатків та набуття нових рис і якостей, що формуються впродовж життя людини. Вихованням, особливо самовихованням,
людина розвиває та зміцнює гальмівні процеси або збільшує силу й
динамічність нервових процесів. Успадковані людиною задатки розвиваються
тільки у процесі її виховання. Виховання не лише визначає розвиток, а й само
залежить від нього, постійно спирається на досягнутий рівень розвитку.
Виховання формує особистість, сприяє її розвитку, орієнтує на процеси, які ще
не визріли, але перебувають у стадії становлення.
Діяльність як чинник розвитку особистості. Анатомо-фізіологічний,
психічний і соціальний розвиток особистості здійснюється в діяльності.
Діяльність — спосіб буття людини у світі, її здатність вносити в дійсність
зміни. Основними компонентами діяльності є: 1) суб'єкт з його потребами; 2)
мета, відповідно до якої предмет перетворюється на об'єкт, на який спрямовано
діяльність; 3) засіб реалізації мети; 4) результат діяльності.
Найголовнішими видами діяльності є гра, навчання і праця. Гру вважають
провідним видом діяльності для маленької дитини, хоча важливою вона є й для
школярів, нерідко граються і дорослі. Навчання характерне для дитини, але
навчаються також дорослі люди. Праця — вид діяльності, яку здійснюють
дорослі, але працювати можуть і школярі. Пізнавальна активність сприяє
інтелектуальному розвитку дитини. Активність особистості в трудовій
діяльності сприяє її фізичному й інтелектуальному розвитку, готує до майбутнього професійного самовизначення. Активність дитини у спілкуванні дає їй
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змогу набути морального досвіду поведінки, визначити своє місце в колективі,
вчить її підкорятися і керувати іншими. Рушійною силою будь-якої діяльності,
вияву в ній активності є потреби.
Усебічний розвиток людини, що є головною метою виховання, охоплює
розумове, моральне, трудове, естетичне й фізичне виховання в їх
нерозривному зв'язку, взаємозалежності та взаємозумовленості. Кожен з цих
напрямів має свій зміст і конкретні завдання.
Завдання розумового виховання.
1. Озброєння дитини знаннями основ наук. У процесі навчання і виховання
засвоюються певний фонд знань: факти, термінологію, символи, імена, назви,
дати, поняття, зв'язки і залежності між ними, відображені в правилах, законах,
закономірностях і формулах.
2. Формування наукового світогляду та національної самосвідомості на базі
засвоєння системи знань і соціального досвіду.
3. Оволодіння основними мислительними операціями (аналіз, синтез,
порівняння, узагальнення, систематизація) у процесі навчально-пізнавальної
діяльності учнів на уроках і самостійної роботи.
4. Вироблення вмінь і навичок культури розумової праці, передусім
інтелектуальних вмінь (загальних та спеціальних), вміння раціонально
організувати час розумової роботи, здатність робити все точно й акуратно,
тримати в належному порядку робоче місце, навчальні посібники, приладдя
тощо.
Завдання морального виховання.
1. Формування в учнів моральних понять, поглядів і переконань.
2. Виховання моральних почуттів, які виражають запити, оцінки, відношення,
спрямованість духовного розвитку особистості.
3. Вироблення навичок і звичок моральної поведінки, які б стали потребою і
реалізовувалися б у будь-якій ситуації та умовах.
Вирішення цих завдань спрямоване на формування моральної свідомості як
одного з аспектів суспільної свідомості, що регулює моральний бік діяльності
людини.
Завдання трудового виховання.
1. Психологічна підготовка особистості до праці - формування прагнення
сумлінно і відповідально працювати, усвідомлення соціальної значущості праці
як необхідного обов'язку й духовної потреби людини, бережливе ставлення до
результатів праці та до людей праці, творчий підхід до праці.

176

© Антонов В.М.

2. Практична підготовка до праці — озброєння учнів системою
загальноосвітніх і політехнічних знань про загальні основи виробничої
діяльності людини, вироблення вмінь і навичок трудової діяльності, виховання
основ трудової культури.
3. Підготовка школярів до свідомого вибору професії — виховна робота
Інколи, спрямована на те, щоб допомогти молодій людині обрати життєвий
шлях.
Завдання естетичного виховання.
1. Формування естетичних понять, поглядів і переконань — виховання в
молодого покоління розуміння прекрасного, любові до нього, вміння давати
правильну естетичну оцінку фактам, явищам, процесам.
2. Виховання естетичних почуттів — особливих почуттів насолоди, які
відчуває людина, сприймаючи прекрасне в навколишній дійсності та в
мистецтві. Наявність таких почуттів є ознакою розвинутого естетичного сприйняття, істотним критерієм естетичної культури людини.
3. Виховання потреби і здатності створювати прекрасне в житті та мистецтві
— розвиток творчих здібностей дітей, опанування ними певного обсягу знань і
практичних навичок у галузі музики і співу, образотворчого мистецтва,
залучення їх до різних видів художньої самодіяльності, а головне — привчити
школярів будь-яку роботу виконувати красиво.
Завдання фізичного виховання.
1. Виховання здорової зміни, бажання піклуватися про своє здоров'я,
постійно займатися фізичною культурою і спортом.
2. Підготовка до захисту Батьківщини, оволодіння для
цього прикладними видами спорту.
3. Підготовка до фізичної праці, виховання працездатності.
Відомо, що людина не виховується частинами. Через це кожна складова
виховання, виконуючи свою особливу роль, слугує водночас досягненню
єдиної мети, реалізується у поєднанні з іншими складовими. Наприклад,
розумове виховання тісно пов'язане з моральним вихованням, оскільки
моральність формується на основі світогляду й самосвідомості. Успіх
естетичного виховання також зумовлений рівнем розумового виховання, тому
що воно сприяє виробленню оцінних суджень, вихованню смаків, розумінню
мистецтва. Без розумового виховання неможлива належна трудова підготовка,
що потребує певного рівня мислення. Розумове виховання позначається і на
фізичному розвитку особистості; знання нею основ фізіології та гігієни,
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розуміння сутності життєдіяльності організму допомагає їй свідомо й розумно
ставитися до свого здоров'я.
Простежується зв'язок естетичного і морального виховання. Естетичне
виховання сприяє підвищенню ефективності трудового виховання школярів.
Вихованню любові до праці допомагає чіткість її організації, злагодженість і
ритмічність дій, раціональна організація робочого місця, естетичний вигляд
виробу як результату такої праці. Існує тісний зв'язок і між естетичним та
фізичним вихованням. Здоров'я, належний фізичний розвиток, красива постава
впливають на естетичний розвиток людини.
Зв'язок фізичного виховання з розумовим та естетичним - безперечний. Воно
тісно пов'язане також з трудовим вихованням, оскільки полегшує виконання
трудових операцій і процесів. Фізичне виховання сприяє здійсненню моральних
вчинків, докладанню вольових зусиль, вияву моральної стійкості й
витривалості.
Провідні завдання виховання особистості визначені пріоритетними
напрямами реформування виховання, визначеними Державною національною
програмою «Освіта» («Україна XXI століття»). До них належать:
формування національної свідомості, любові до рідної землі, народу, бажання
працювати задля держави, готовності захищати її; забезпечення духовної
єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та
історії свого народу; формування високої мовної культури, оволодіння
українською мовою; прищеплення шанобливого ставлення до культури,
звичаїв, традицій українців та представників інших націй, які проживають на
території України; виховання духовної культури особистості, створення умов
для вибору нею своєї світоглядної позиції; утвердження принципів вселюдської
моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та інших
доброчинностей; формування творчої, працелюбної особистості, виховання
цивілізованого господаря; забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей
і молоді, охорони та зміцнення їх здоров'я; виховання поваги до Конституції,
законодавства України, державної символіки; формування глибокого
усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її
громадянською відповідальністю; формування екологічної культури людини,
гармонії її відносин з природою; розвиток індивідуальних здібностей і талантів
молоді, забезпечення умов для її самореалізації; формування у дітей і молоді
вмінь між особистісного спілкування та підготовка їх до життя в умовах
ринкових відносин.
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Програма акме- виховання в Україні дає змогу уникнути набору випадкових
виховних заходів у плануванні виховної роботи школи. Складаючи й
реалізовуючи цю програму, слід ураховувати таку систему компонентів
духовного світу особистості українця:
1) національну психологію — психологію працьовитого господаря, вмілого
хлібороба, поборника прав людини й державної незалежності, духовної
спадщини народу;
2) національний характер і темперамент — одвічне правдошукання,
гостинність і щедрість, лагідність, талановитість, ніжність і глибокий ліризм,
волелюбність і душевне багатство;
3) національний спосіб мислення — самобутність, завдяки чому із століття в
століття відтворюються і розвиваються самобутня українська культура і
духовність;
4) народну мораль, етику — людяність, доброту, милосердя,
співпереживання як найвищі духовні надбання;
5) народну естетику — красу поведінки, привабливий стиль життя,
доброзичливе ставлення до людей, уміння вишивати одяг, готувати смачну їжу;
6) народну правосвідомість — життя за законами добра і краси, правди і
справедливості, гідності й милосердя;
7) національну філософію — самобутню систему ідей, поглядів на природу,
суспільство, всесвіт, на духовний світ людини, проблему долі людини тощо;
8) національний світогляд — систему поглядів, переконань, ідеалів, яка є
основою національної духовності;
9) національну ідеологію — ідейне багатство нації, систему філософських,
політичних, правових, економічних, моральних, естетичних та релігійних ідей,
поглядів і переконань;
10) національну свідомість та самосвідомість — відчуття гордості за
належність до української нації.
Є багато психологічних теорій і концепцій, які пояснюють гармонійність
чи дисгармонійність особистості та її життєвого світу за допомогою різних
моделей. Досить цікавим видається підхід, що трактує гармонійність із погляду
компетентності. Однією з самих опрацьованих в цьому плані є теорія життєвого
світу Т. М. Титаренко, яка пов'язує гармонійність життєвого світу особистості з
життєвою компетентністю чи некомпетентністю. Життєвий світ особистості
може бути представлено як сцену, на якій розгортаються життєві події. Ця
думка не така вже й нова, згадаймо вислови В. Шекспіра "світ - театр" та О. С.
Пушкіна "наше життя - гра". На драматургічній моделі життя і людської
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поведінки побудовано такі відомі теорії, як символічний інтеракціонізм Дж. Г.
Міда та драматургічні соціологічні теорії І. Гофмана. Соціальна поведінка в
рамках цих підходів розглядається насамперед як виконання соціальних (та
інших) ролей. Логічно припустити, що гармонійність життєвого світу в
драматургічно-рольовій парадигмі може бути пов'язаною з рольовою
компетентністю, особливо, якщо розглядати життєдіяльність людини з
погляду функціонування її життєвих ролей.
4.2. Шлях до гармонійної особистості
Відомо, що генетично закладена основа людської особистості називається
темперамент. Тому діти, які народжуються в одній сім’ї, можуть помітно
відрізнятися одне від одного, незважаючи на те, що виховуються батьками
однаково. Проте кожна людина (адже ми наділені свідомістю та розумом) може
впливати на свій темперамент. І ми не діємо за однаковими алгоритмами все
життя. Здатність змінювати свій темперамент називають характером. Характер
дозволяє людині приборкати небажані біологічні інстинкти та нахили, а
натомість якнайкраще використати позитивні риси свого генетичного багажу.
Чотири типи темпераменту (сангвінік, холерик, флегматик та
меланхолік) описав ще давньогрецький лікар Гіппократ.
Але й сьогодні сангвінік залишається, таким же, як і дві з половиною
тисячі років тому: життєрадісний, рухливий, товариський, легко
переключається з однієї роботи на іншу, ненавидить одноманітність. Холерик
— енергійний, поривчастий, запальний, неврівноважений і в поведінці, й у
вчинках. Флегматик. Людина з флегматичним темпераментом — повільна,
врівноважена, спокійна, незворушна та завзята у праці. Вивести із себе
флегматика практично неможливо. Проте, якщо він вже вийде із себе, це буде
нагадувати бурю, яка ламає все навколо. Меланхолік — це особистість
надзвичайно вразлива, тиха, несмілива, швидко засмучується та любить
самотність. Кожну невдачу людина з меланхолічним типом темпераменту
сприймає як власну трагедію. Особливості темпераменту виявляються від
самого народження. Тому їх і слід ураховувати батькам та вчителям.
Гармонійна особистість перебуває в єдності зі світом, людьми і сама
собою. Така людина є безпосередньо моральною особистістю. Порушення
моральних норм для неї - це порушення цілісності власної особистості.
Становлення гармонічно розвинутої людини пов´язане з формуванням
ієрархічної структури мотивів і цінностей: домінуванням вищих рівнів над
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нижчими. Рівень мотивів і цінностей визначається мірою їхньої спільності,
починаючи з особистих мотивів (найнижчих) через інтереси близьких людей,
колективу, суспільства - до загальнолюдських універсальних цілей. Наявність
таких ієрархій у особистості не порушує її гармонії, тому що складність,
множинність інтересів, поліспрямованість за наявності домінанти забезпечують
різноманіття зв´язків зі світом, загальну стійкість.
Структура особистості набуває гармонійності в результаті максимального
розвитку тих здібностей людини, які створюють домінуючу спрямованість її
особистості, що додає зміст усій її життєдіяльності. Гармонійність особистості
досягається лише в тому разі, коли свідомі прагнення людини цілковито
відповідають її безпосереднім, часто навіть неусвідомлюваним нею самою,
бажанням. Мотивуюча сила таких несвідомих утворень настільки велика, що в
умовах протиріччя зі свідомими прагненнями людини, вони спричиняють
найгостріші афективні конфлікти, які спотворюють і навіть руйнують
особистість. Афективні переживання, які виникають у результаті конфлікту
різноспрямованих мотиваційних тенденцій, за певних умов стають джерелом
формування дисгармонійної особистості.
Для дисгармонійної особистості характерні різні порушення емоційної,
пізнавальної, моральної і поведінкової сфер: безпричинні страхи, замкнутість
(аутизм), невмотивована агресивність та ін. Такі порушення можуть
зумовлювати гіперкомпенсації, неадекватні самооцінки і рівень домагань.
Психокорекційний і терапевтичний ефект у цьому разі можуть мати:
включення такої особистості в діяльність із ззовні регульованим рівнем
труднощів завдань і предметно оформленими результатами; застосування
високих емпатичних відносин; використання інтенсивного соціального
схвалення («погладжування») тощо. Люди з дисгармонійною організацією
особистості - це не просто індивіди зі спрямованістю «на себе». Це люди з
подвійною (або множинною) спрямованістю, які перебувають у конфлікті із
собою, люди з розщепленою особистістю, в яких свідоме психічне життя і
життя неусвідомлених афектів є в постійному протиріччі.
Домінування тієї чи іншої мотивації може бути різним на свідомому і
неусвідомленому рівнях. У результаті ми маємо дисгармонійну структуру
особистості, постійно роздратовану внутрішніми конфліктами. Такого роду
конфлікти виникають лише за певних умов та можуть бути зовнішніми і
внутрішніми.
Зовнішні умови конфлікту зводяться в основному до того, що
задоволення яких-небудь глибоких та активних мотивів і взаємин особистості
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перебуває під загрозою або стає зовсім неможливим. Внутрішні умови
психологічного конфлікту зводяться до протиріччя або між різними мотивами і
відносинами особистості, або між можливостями і прагненнями особистості.
Однією з причин розвитку дисгармонійності особистості дитини може
бути феномен «значеннєвого бар´єру». Виникнення такого феномену
зумовлене тим, що дорослий, впливаючи на дитину, не враховує або не зважає
на наявність у неї активізованих у цей час потреб і прагнень. У дитини виникає
конфлікт між її безпосереднім бажанням і прагненням виконати те, що вимагає
від неї дорослий.
4.3. Гармонійна сім’я.
Основою соціального здоров'я суспільства є насамперед здорова родина,
створена чоловіком і жінкою, об'єднаними глибоким інтимним почуттям –
коханням. Мета нашого суспільства – щастя людини, й однією з важливих його
складових є здорова, міцна сім'я. Молоді люди, котрі беруть шлюб, повинні
володіти певними знаннями й умінням в родинному житті, щоб створити
щасливу сім'ю. Благополуччя і стабільність шлюбу залежать від багатьох
факторів, наприклад від підготовленості молодят до родинного життя, від
їхньої фізіологічної, психічної та духовної сумісності та від їхнього
обопільного бажання вирішити питання про нащадків.
Шлюб – це союз, укладений між чоловіком і жінкою на офіційних
правових засадах, які закріплюють їхні матеріальні й особисті інтереси.
Мета шлюбного союзу – створення сім'ї. Сім'я – соціально активна група
людей, пов'язаних кровною чи шлюбною спорідненістю на основі взаємної
спільності мети, інтересів і моральної відповідальності, які ведуть
самостійну господарсько-економічну діяльність, дотримуючись законів і
правил, прийнятих у державі. Сім'я утворює основу суспільства, котре стоїть
на сторожі її інтересів. Усі релігії також беруть під захист сім'ю, шлюб і всі
основні події родинного життя.
Поняття правильного вибору при укладанні шлюбу закладено в
українському слові «шлюб», що походить від давньослов'янського «слюб»,
«слюбиться». У слові «брак» є ще й додатковий смисл: давньоруське слово
«брачити» в буквальному перекладі означає відбирати, вибирати краще з того,
що доступно. Кожен народ має свій ритуал укладання шлюбу. У нас цей ритуал
передбачає укладання шлюбу на основі любові та взаємної добровільної згоди.
Створивши сім'ю, чоловік і дружина вступають у складний комплекс
особистісних і майнових взаємин, які характеризуються психологічними,
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медико-гігієнічними, сексуальними, етичними, соціальними особливостями.
Гармонійний розвиток сім'ї пов'язаний зі здійсненням різноманітних функцій,
які, як і її структура, багато в чому залежать від існуючих у суспільстві
соціально-економічних умов.
1. Створення позитивного емоційного фону. Молодята на основі
щирого кохання, поваги, ввічливості та ніжності створюють емоційний фон у
родині, котрий сприяє зміцненню шлюбного союзу. Від стилю спілкування,
манер, взаємин залежать благополуччя сім'ї та гармонійність її розвитку.
2. Сексуальні взаємини. Взаємини у спільному житті членів подружжя
багатогранні. І однією з таких граней є сексуальна близькість. Це природне для
людини явище, облагороджене високим почуттям кохання. Тому
найважливішою умовою родинного щастя є повна гармонія в сексуальній сфері.
Це найбільша інтимна близькість чоловіка і жінки, де немає місця недомовкам,
сумнівам, сором'язливості. Якщо чоловік і дружина кохають одне одного, то
все добре і все правильно, що не завдає їм обом чи одному з них фізичних або
моральних страждань.
Мистецтво кохання полягає в тому, щоб принести одне одному радість,
своїми діями виражати взаємну довіру, котра виявляється в готовності
самовіддання і повному прийнятті свого обранця (обранки), у радості
задоволення коханої людини. Гармонійні сексуальні взаємини чоловіка і
дружини багато в чому сприяють благополуччю і щастю родини.
3. Дітородна функція є однією з важливих функцій сім'ї. У щасливому
шлюбі діти забезпечують найміцніший духовний зв'язок між членами
подружжя. Народження дитини – це радість, щастя, велике родинне свято. У
цей період додаткові клопоти повинен брати на себе чоловік, виявляючи цим
своє трепетне ставлення до дитини і дружини.
Слід пам'ятати, що в період бажаного запліднення та вагітності
заборонено вживати будь-які алкогольні напої, лікарські засоби, вдихати
органічні розчинники, небезпечно перебувати у стресовому стані, бо це
негативно впливає на генеративну (дітородну) функцію чоловіка і дружини.
4. Виховання дітей – одна з провідних і складних функцій сім'ї.
Виховання – активне, цілеспрямоване формування особистості людини.
Мета виховання полягає у формуванні всебічно і гармонійно розвиненої
особистості, у якій поєднується духовне багатство і фізична досконалість,
моральна зрілість, потреба у праці на благо людства. Процес виховання дитини
починається з перших днів її життя, а краще ще до народження. Важливу роль у
цьому відіграє родина. У сім'ї закладаються основи працелюбства дитини,
формується низка важливих якостей особистості. Вирішальну роль у цьому
відіграють внутрішньородинні взаємини батьків. Вони для дітей – перші та
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головні еталони, що втілюють тип поведінки як жінки, матері, дружини, так і
мужчини, чоловіка, батька. Взаємини батьків, їхнє ставлення до інших людей,
до найрізноманітніших явищ життя істотно впливають на формування
особистості дитини.
5. Повага та підтримання доброзичливих взаємин з батьками,
родичами, друзями, співробітниками. Крім внутрішніх взаємин, велику роль у
розвитку та формуванні сім'ї відіграють взаємини дітей із батьками. Батьки – це
найближчі люди, котрі завжди приходять на допомогу молодій родині і
словами, і вчинками.
Доброзичливі зауваження та поради батьків часто допомагають
молодятам переборювати побутові труднощі, знаходити правильні рішення у
складних життєвих ситуаціях. Перевірте вашу готовність до виконання цієї
функції (додаток 9). Проте потрібно враховувати те, що втручання батьків не
завжди може мати об'єктивний характер.
6. Господарсько-економічна функція сім'ї. Ця функція залежить від
факторів об'єктивних (суспільно-економічне становище в країні) і суб'єктивних
(рівень потреб, місце проживання, наявність комунальних зручностей, дачі,
машини, спосіб життя, кількість і вік дітей, освіта тощо).
7. Виробничо-трудова функція родини пов'язана з господарськоекономічною. Багато в чому матеріальний добробут залежить від характеру
праці членів сім'ї і як вона оплачується. Проте, вибираючи місце роботи,
потрібно враховувати не тільки матеріальний бік, але й моральний, тобто
процес праці повинен приносити вам почуття задоволення, духовного й
емоційного комфорту.
8. Функція налагоджування родинно-побутового режиму. Величезне
значення для збереження та зміцнення здоров'я сім'ї мають правильно
організовані побут і режим відпочинку. Розподіл побутових обов'язків має
здійснюватись із урахуванням режиму праці та навчання членів сім'ї.
9. Функції родинного самовдосконалення. У людині, як і в усьому
живому, закладено прагнення до вдосконалення. Розвиваючись, ми
вдосконалюємось. І цьому значно сприяє здорова родинна атмосфера, оточення
поза сім'єю (виробництво, школа, культурно-просвітницькі заклади тощо).
Родинне самовдосконалення передбачає здійснення зусиль кожного,
спрямованих на підвищення культурного рівня всіх членів сім'ї.

184

© Антонов В.М.

5. Інноваційна акмеологія
Кібернетична акмеологія (КА) - це комп'ютерно-експертний інструментарій
дослідження, аналізу, моделювання потенційно - ресурсних можливостей людини на основі
КА ергономічно-ергатичної інтелектуальної ІС З метою конструювання індивідуальної акме
- моделі особи для формування технологій, програм, алгоритмів, методологій досягнення
нею власних акме- точок життєдіяльності; це також, системна комп'ютерно-інноваційна
технологія дослідження, аналізу та синтезу потенційно-ресурсних онто- і філо- генетичних
можливостей людини з метою визначення та прогнозування іі акме- у різних сферах
життєдіяльності та зацікавленостей.
5.1.Концепція кіберакмеології
Вона полягає у теоретичному і практичному (прикладному) моделюванню талантів та
здібностей Особистості на основі сучасних інформаційних технологій (ІТ), за рахунок
методології досягнення акме- точок Людини у різних областях та ситуаціях, та реалізація
побудованої моделі на основі філо- і онто- ґенезу [5 - 7].
Опосередковано
Кіберакмеологію можна використовувати для: розкриття
потенційно-ресурсних можливостей людини, підвищення якості засвоєння нового матеріалу,
гармонійного працевлаштування, боротьби з фобіями, з небажаними звичками, зняття
Дистресу, виходу з депресії, вилікування, підвищення та удосконалення здоров’я, власної
впевненості, настрою, емоцій, почуттів тощо на основі сучасних інформаційних технологій.
КА - призначена для того щоб допомогти людині: визначити іі ресурси,
сформулювати мету у відповідності до ресурсів, спроектувати паспорт (модель) досягнення
мети. КА - досліджує ресурс людини, допомагає сформулювати мету, дає поради стосовно
реалізації мети - бажання на основі ресурсів акме- людини та пошуку алгоритму
сприятливих умов для конструктиву діади: Мета - Ресурс. КА - це акмеологія заснована на
кібернетиці; це прикладна кібернетика; це спеціальна акме- дисципліна, предметом якої є
застосування кібернетично - математичних методів та моделей у акмеології.
Як було зазначено раніше існують різні наукові галузі психології. Так, наприклад [7],
існують психології: раціональна, емпірична, фізіологічна, метафізична, позитивістська,
інтроспективна, об’єктивна, «розуміюча», гуманістична, диференційна, соціологічна,
експериментальна тощо. І сучасна психологія
це праксеологія, тобто потужна
розгалужена система теоретичних і прикладних дисциплін, що розвиваються на межах
багатьох наук. біо соціальна психологія; вікова психологія; військова психологія; генетика
поведінки; генетична психологія; диференціальна психологія; експериментальна психологія;
етно психологія; ергономіка; економічна психологія; зоо психологія; інженерна психологія;
історична психологія; космічна психологія; клінічна психологія; медична психологія;
математична, кібернетична, ергатична психологія; нейро психологія; психолінгвістика;
психологія науки; психологія мистецтва; психофізика; психофізіологія; психометрія;
психофізіологія (загальна і диференціальна); психофізіологічна біоніка і математика;
психологія таланту; психологія характеру; психо фармакологія; психологія права; психологія
мови; психологія людини; психологія праці; психологія соматології; психологія спорту і
фізкультури; психо геронтологія; психо акмеологія; педагогічна психологія; соціальна
психологія; соціо біологічна психологія; соціальна психологія; соціальна психологія
мас;онто психологія; управлінська психологія; фізіологічна психологія; характерологія тощо.
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Тобто акмеологічна психологія - виступає на сучасному етапі як інтегратор багатьох сфер
людинознавства і основний засіб побудови її загальної теорії і практики.
5.2. Кібернетично-математична акмеологія.
Кібернетично - математична акмеологія (КМА) - це акмеологія , що використовує
(заснована на) кібернетику і математику; це спеціальна акме- дисципліна, предметом якої є
застосування кібернетично-математичних моделей і методів у акмеології. КМА - вивчає
акме- реальність за допомогою кібернетики і математики. Розділами загальної кібернетично математичної психології (акмеології) є: кібернетично - диференційна психологія,
математично - диференційна психологія, соціально - диференційна психологія тощо.
Існують і різні математичні дисципліни, що використовуються у акме- психології:
«чиста», прикладна, «логістична» або «інтуїтивістська», «конструктивістська», кількісна,
якісна, «нескінчена», кінцева, неперервна, дискретна, формальна, змістовна, нечислова тощо.
Так, наприклад, «чиста» математика займається «власними» (математичними) проблемами і
«байдужа» до будь-яких додатків, які «віддані на відкуп» прикладній математиці. Прикладна
- опікується проблемами дослідження прикладними науками, у тому числі і психологічними.
Конструктивістська - це різновид «інтуїтивістської» математики, що «відмовляється» від
нескінченності, яка використовується у класичному математичному аналізі, та замінює її
нескінченною потенційною, тобто «уявним необмеженим продовженням дій».
Якісна
цікавиться лише абстракціями без кількісної визначеності, наприклад, групами операцій,
структурами і формами об’єктів. Кінцева - вивчає об’єкти, що принципово обмежені у
кількісному відношенні, як, наприклад, розміри тіла або здібності людини. Дискретна оперує цілочисельними неподільними об’єктами. «Змістовна» - об’єднує у собі риси
«кінцевої» і «якісної» математик, для того що краще відображати зміст реальних об’єктів, і
претендує на відображення особливостей людського мислення (Малиновский Л.Г., 1988).
«Нечислова» - використовується для представлення у символічній формі умозаключень
науковців у вигляді описових формул і моделей.
Метою дослідження є проектування та кібернетично-математичний опис
акмеологічних (психологічних) об’єктів. Об’єкт у теорії пізнання - це будь-який предмет,
до якого привернута увага і діяльність суб’єкта, що його досліджує (пізнає).
Фундаментальні акме- (психологічні) об’єкти це: індивідуальність, особистість, характер,
інтелект, світогляд, емоції, почуття, воля, діяльність, соціальний статус або соціальна роль і
диспозиція тощо. Всі вони інтерпретуються як акме- (психологічні) сутності.
Таким чином, до акме- (психологічних) об’єктів відносять і акме- (псих) і не акме(псих) сутності. Акме- (псих) сутності - пояснюють акме- (псих) явища та визначаються
через них і разом з ними взаємодіють з соматичними, соціальними та іншими не акме- (псих)
сутностями та явищами.
У акмеології вивчається акме- психіка людини у зв’язку з біологічною, соціальною,
гендерною, етасологічною тощо сутністю людини. Тобто, акме- психіка досліджується у
взаємозв’язку зі світом (довкіллям), яке характеризує все буття людини, включаючи: самого
суб’єкта, як носія акме- психіки, а також природу, суспільство, техніку, інформацію,
мистецтво тощо. Таким чином, у предметі акме- психології вивчають психіку життєдіючих
суб’єктів і довкілля (реальне, уявне чи вигадане, фіктивне).
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Кібернетично-математичні об’єкти – це предмети, що вивчаються у кібернетиці і
математиці з гносеологічної точки зору; це штучні символічні конструкти, що створені
людським розумом, які існують у мозку людини (кібернетикою і математикою), та у
математичних моделях, описах, формулах, таблицях, матрицях тощо. Виділяють п’ять типів
кібернетично-математичних засобів для опису
кібернетично-математичних об’єктів:
«словесні», табличні (матричні), графічні, аналітичні (функціональні), символьні.
Автор розглядає кібернетично-математичну акмеологію (психологію) з позицій
системного підходу та аналізу (СПА). СПА у акмеології (психології) означає представлення
будь-якого об’єкта в якості системи, що взаємодіє з іншими системами, які вивчаються на
мезо-, мікро-, макро- рівнях. З позицій системного підходу акме- психіку, як систему,
представляють з її якісними і кількісними характеристиками. Якісні характеристики акме(психології) - це акме- псих властивості і сутності, кількісні - це акме- псих константи та
змінні, що виражають особливості (акме- псих стани і властивості) розвитку (акме- псих
розвиток) і функціонування (психічні процеси) акме- психіки.
Акме- психіка, як система, складається з підсистем, що різняться по різним базовим
чинникам: по функціям (гностична, практична, цінностна); по модульностям (зорова,
слухова, тактильна тощо); по рівням усвідомлення (підсвідомість, свідомість, над свідомість)
інше. Але Акме- психіка є, у той же час, підсвідомістю інших систем, у яких здійснюється
діяльність людини. Це можуть бути системи: «чоловік - природа», «чоловік - чоловік»,
«чоловік - техніка», «чоловік - знакові системи», «чоловік - мистецтво» тощо, які
об’єднаються у мета- систему «Чоловік - Світ».
Носієм Акме- психіки є цілісний організм людини, тому вона є також підсистемою
внутрішніх (соматичних) систем організму: біологічних: біогенетичних, біохімічних,
біофізичних (включаючи біомеханічні); фізіологічних: центральна і периферійна нервова
система, нейрогуморальна система і інші. За рахунок цих систем Акме- психіка взаємодіє з
довкіллям. Але зовнішні прояви (екстраспекцію), так зване - «об’єктивне» спостереження за
акме- психікою людини, не можливо здійснити за рахунок лише спостереження-дослідження
її взаємодії з довкіллям. Тому що таке спостереження бачить лише зовнішні прояви акмепсихологічного життя людини у вигляді: рухів, секреторних виділень тіла або мовних
висловлювань. Але зовнішні прояви акме- психіки людини - «виступають» об’єктивними
показниками або чинниками акме- псих явищ.
Поруч з екстраспекцію використовується - інтроспекція - це таке дослідження біооб’єкту та його акме- псих явищ, що базується на спостереженнях самого суб’єкта (людини)
у вигляді: власних відчуттів, образів, спогадів або уявних об’єктів, «руху» власних думок,
емоцій, почуттів, побажань, фантазій, потягів, волевих імпульсів тощо.
Таким чином, попередньо можна зробити такі два висновки стосовно акме- псих
проблеми людини: інтерпретація акме- псих явищ через їх зовнішні реєструємі чинники;
інтерпретація причин, що народжують самі акме- псих явища у їх конкретності і
багатозначності. Для вирішення цих проблем були створені різні психологічні теорії, навіть
психологічні школи, та різні «психології»: позитивісти та наукова психологія.
Акмеологічна кібернетика і математика (АКМ) - це галузь кібернетики і
математики, яка стимулюється акмеологічними задачами та застосовується для аналізу і
обробки акмеологічних даних. У АКМ - проводяться дослідження по використанню
кібернетики і математики для обробки результатів акме- досліджень.
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Актуальною є проблема акмеологічності кібернетики, математики творчості,
тому що математика і кібернетика народжені людською психікою і як наслідок їх можна
розглядати як частину предметної галузі психології та акмеології. І у цій якості математика і
кібернетика цікавлять психологію (акмеологію методично і генетично як засіб самопізнання і
як наслідок народжений психікою. А генетичний аспект і створює предмет акме- (психо)
математично-кібернетичної епістемології. Автор вважає, що розуміння КМА як
особливої специфічної науки базується на таких поняттях: КМА моделі і методи, КМА
засоби, акмеологічна епістемологія математики і кібернетики, акмеологічна епістемологія
математики і кібернетики у її онтологічному сенсі.
Акмеологічна кібернетично-математична епістемологія (АКМЕ) - на теперішній
час обмежується сферою КМА та АКМ моделями і методами, що вже розроблені та
розробляються у математичній психології та у психологічній математиці та кібернетиці.
АКМЕ розглядається автором в її філо- та онтогенетичному аспектах. Предметом АКМЕ - є
генетичний аспект пізнання людини.
Акмеологічна праксіологічна
кібернетично-математична епістемологія
використовується для побудови акмеологічно - психологічної кібернетично-математичної
моделі людини та для акме- самопізнання.
Основні функції кібернетично-математичної акмеології (психології) (КМА-П) як
науки це: кібер- акме- псих діагностика, прогностика, управління, менеджмент та логістика.
Кількісний підхід у КМА-П, як і у інших слабо формалізуємих науках, базується на
кваліметрії (психометрії) та її методах. Всі акме- явища, сутності та причини - не визначені і
варіативні, і тому повинні описуватися як випадкові події, величини, функції на основі
традиційного математичного апарату: теорії ймовірностей та математично-статистичних
методів, а також на основі мульти- множин, помічених матриць, багатовимірних розподілів
ймовірностей, стохастичних графів, варіативних алгоритмів, математично-статистичних
моделей і методів для акме- психологів тощо, але відповідно до сутності акме- психології.
При цьому треба використовувати математичну інтерпретацію психологічних об’єктів
дослідження. Задачі кібернетично - математичної (психологічної) акмеології (КМА-П) як
науки, навчальної дисципліни, галузі психологічно-акмеологічної практики можна
систематизувати наступним чином.
1. Теоретичні задачі: вивчення історії; дослідження епістемології у її філогенетичному
аспекті; здійснення порівняльного аналізу і узагальнення концепцій і моделей;
прогнозування подальшого розвитку.
2. Практичні задачі:
• впровадження КМА-П моделей у акме- псих галузі: диференціальну, соціальну,
педагогічну, інженерну, соціологічну, етнічну, загальну, експериментальну,
гендерну, етасологічну тощо (тобто розробка КМА-П моделей і методів);
• розробка нових та удосконалення розроблених адекватних КМА-П моделей і
методів у різних додатках акме- (псих) знань;
• впровадження КМА-П у якості навчальної дисципліни, тобто задачі
методологічного обґрунтування необхідності і корисності застосування
кібернетики і математики у психології та акмеології; задачі усвідомлення
предмету і спеціальних методів КМА-П як науки; задачі змісту навчальної
дисципліни;
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• розробка демонстраційних особливостей КМА-П інтерпретацій;
• розробка КМА-П моделей, оцінка їх адекватності і корисності для
використання на практиці за допомогою психологічно-акмеологічної
кваліметрії;
• систематизація КМА-П моделей і методів і представлення їх у вигляді
зрозумілому для гуманітаріїв;
• розробка КМА-П моделей і методів для акме- (псих) діагностики, прогнозу,
управління
3. Науково-дослідницькі задачі:
• дослідження філогенезу розумової діяльності людини;
• дослідження і вивчення математичної (кібернетичної) креативності людини
у онто- ґенезі (наприклад, у психологів, акмеологів, кібернетиків, математиків
тощо);
• дослідження проблеми «штучного інтелекту»;
• дослідження методів комп’ютерної діагностики, управління та прогнозування
можливої поведінки людини (комп’ютерна психопрогностика);
• дослідження психо- акме вимірів (психологічної (акмеологічної)) кваліметрії
(метрології);
• дослідження задач психопрофілактики та узгодження конфліктів;
• дослідження і вивчення математичного опису психологічних (акмеологічних)
об’єктів.
Методичний інструментарій дослідження КМА-П. Методичний інструментарій
базується на: загально - наукових підходах у кібернетиці, математиці, психології, акмеології;
загально - наукових методах у кібернетиці, математиці, психології, акмеології, які
доповнюються їх спеціальними методами; методах, що використовуються у КМА-П та
«привласнюють» специфіку кібернетики, математики, психології, акмеології; методах
інтерпретації та моделювання. Так, до загально - наукових методів мають відношення:
теоретичний аналіз; узагальнення та систематизація наук даних; конструювання концепції і
гіпотез та їх перевірка шліхом експериментів;викладання та оформлення теоретичних та
емпіричних результатів у вигляді наукового звіту тощо.
У психології (акмеології) загально - наукові методи доповнюються спеціальними
психо- (акме) метричними, діагностичними, аналітичними, кореційними тощо методами, що
розроблені у психології та акмеології.
У математиці і кібернетиці загально - наукові методи конкретизуються і
доповнюються спеціальними методами: математичної індукції - дедукції; аксіоматичної
побудови теорії; доведення тверджень і наслідків; математичного аналізу; моделювання;
аналітичних перетворень; числових розрахунків і алгоритмів редукції і апроксимації;
представлення результатів дослідження у вигляді «кібер-математичного звіту».
Інтерпретація - широко використовується у повсякденному житті людини у якості
осмислення, пояснення, прозорості складних та супер складних об’єктів, явищ, властивостей.
Взагалі інтерпретації з формальної точки зору являють собою встановлення відповідностей
між об’єктами, що досліджуються, а їх наслідком є визначений синтез знань. Це особливо
важливо для складних об’єктів та систем, якою є людина. Наукова інтерпретація 189
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обмежується правилами, концепцією та принципами тих наук, де вона використовується. У
акмеології використовуються акме- і не акме- інтерпретації, які можуть бути конкретні і не
конкретні. Не конкретні інтерпретації називають редукціонізмами.
Редукціонізм (від лат. reductio – відсування назад, повернення до попереднього стану)
– методологічний принцип, згідно з яким вищі форми матерії можуть бути повністю
пояснені на основі закономірностей, що властиві нижчим формам, тобто зведені до нижчих
форм, наприклад, біологічні явища – за допомогою фізичних і хімічних законів; соціологічні
– за допомогою біологічних і т. д. Таке спрощення іноді дозволяє зрозуміти складні процеси.
Редукціонізм може бути релігійний, фізичний або «лептонний», соціальний,
кібернетичний, комп’ютерний, математичний, інформаційний тощо. Це пов’язано із
застосування кібернетики, математики, комп’ютера, інформаціології, системного аналізу,
інноваційних комп’ютерних технологій у психології і акмеології. Редукціоністські
інтерпретації у науці - не коректні, іноді навіть шкідливі, тому що у них здійснюється
підміна або неадекватне спрощення об’єктів пізнання. Але наукові інтерпретації можуть
бути у цілому коректні, правильні і займати чільне (пристойне) місце у вивченні складних
об’єктів пізнання. Тому вони допускаються у якості аналогій та «образних» порівнянь.
Кібернетичний редукціонізм (КР) - пояснює функціонування психіки функціональними системами мозку і КР відображається у вигляді функціональних схем, які
прийняті у технічній кібернетиці, тобто кібернетичні конструкції затіняють психологічну
сутність реальності, що вивчається і основна задача кібернетичної психології розуміється як
кібернетичне зображення психіки.
Математичний редукціонізм (МР) - проявляється у затулянні психологічної
сутності реальності, що вивчається, і основна проблема математичної психології розуміється
як математичне зображення психіки.
Інформаційний редукціонізм (ІР) - пояснює психічні процеси як процеси прийому,
переробки, зберігання та передачі інформації.
Комп’ютерний редукціонізм (КР) - замінює проблему вивчення інтелекту людини «штучним інтелектом» комп’ютера.
У психології, акмеології та їх додатках існують такі інтерпретації: психолого
(акмеолого) - психологічні (акмеологічні): пояснюють психо (акме) феномени
психологічними (акмеологічними) умовами та психолого (акмеолого) - не психологічні (не
акмеологічні).
Наприклад, особливості поведінки, діяльності, активності людини пояснюють: цілями
і мотивами, а також установками та соціальними диспозиціями, а інтенсивність відчуттів або
латентний період сенсомоторної реакції пояснюють: інтенсивністю стимулу; а культурні
проявлення і трудові досягнення пояснюють: умовами виховання і вроджено набутими
(придбаними) інтелектуальними, креативними і соматичними особливостями.
У кібернетиці та математиці та їх додатках застосовуються такі інтерпретації, що
мають конституіруюче значення: кібернетико - кібернетичні та кібернетико - не
кібернетичні; математико - математичні та математико - не математичні. Вони можуть
здійснюватися за рахунок використання: математичної символіки (літерної, цифрової,
формульної) - для позначення кількості і якості об’єктів; для лаконічного та однозначного
представлення складних (довгих) та по різному розуміючих мовних конструкцій;
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математичних відношень та відображень об’єктів будь-якої природи, та операцій над ними;
математичних методів підстановок, апроксимацій та наближених обчислень.
У кіберакмеології інтерпретації мають «конституіруюче» значення, тобто без них Ка не можлива. У КА інтерпретаціях необхідні взаємо відповідні АК та КА інтерпретації, а
також потрібні АА (акмеологічно - акмеологічні), КК (кібернетично - кібернетичні) та ММ
(математично - математичні) інтерпретації. Так, КА дослідження починаються з АА
інтерпретацій, продовжуються АК, а потім КК та КА - інтерпретаціями, а закінчуються
зворотними АА - інтерпретаціями. Наприклад, ММ - інтерпретація відображає різні засоби і
способи математичних описів одного на інше, тобто «крапку» можна позначити: літерою
будь-якого алфавіту; графічно на поверхні або у системі координат; таблично, як вектор
числових значень. Дві «крапки» можна позначити: літерами, графіком, таблицею, а також
додатково формулою відношень діз»юнкції або логічного «следования». Таким чином,
особистість, як одна з психологічних (акмеологічних) сутностей людини може спочатку
інтерпретуватися у вигляді системи психологічних (акмеологічних) феноменів, ознаки яких
можна спостерігати і кількісно оцінювати. Потім, для цих чинників підбираються
кібернетично - математичні метричні простори і відповідні вимірювальні шкали, у яких
виконуються метричні виміри. У подальшому - результати вимірів обробляються за
допомогою належних кібернетично - математичних процедур, наприклад, кореляційного,
факторного аналізу. Після чого - результати обробки кореляційні плеяди або фактори, які є
кібернетично - математичними конструктами, психологічно (акмеологічно) інтерпретуються.
Нарешті, з цієї інтерпретації робиться висновок про психологічні (акмеологічні) особливості
особистості конкретної людини або про особистостей у будь-якій соціальній суспільності.
В наслідок проведеного дослідження автором розроблена кібернетичноматематична акме- психологічна технологія до вивчення проблем людини на основі
міждисциплінарного підходу із застосуванням принципів таких наук як праксеологія,
акмеологія, кібернетика і математика. У подальшому планується реалізація запропонованого
підходу до проектування кібернетично-математичної експертно-аналітичної ергономічноергатичної комп’ютерної системи з метою видачі рекомендацій зацікавленій особі у
«побудові» на основі її потенційно-ресурсних можливостей і конструктивної мети
гармонійного акме- шляху для досягнення нею творчих вершин життєдіяльності.
Кібернетично - математична акмеологія (КМА) - це акмеологія, що використовує
(заснована на) кібернетику і математику; це спеціальна акме- дисципліна, предметом якої є
застосування кібернетично-математичних моделей і методів у акмеології.
Акмеологічна кібернетика і математика (АКМ)- це галузь кібернетики і
математики, яка стимулюється акмеологічними задачами та застосовується для аналізу і
обробки акмеологічних даних. У АКМ - проводяться дослідження по використанню
кібернетики і математики для обробки результатів акме- досліджень.
Актуальною є проблема акмеологічності кібернетики, математики творчості,
тому що математика і кібернетика народжені людською психікою і як наслідок їх можна
розглядати як частину предметної галузі психології та акмеології. І у цій якості математика і
кібернетика цікавлять психологію (акмеологію методично і генетично як засіб самопізнання і
як наслідок народжений психікою. А генетичний аспект і створює предмет акме- (психо)
математично-кібернетичної епістемології.
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Автори вважають, що розуміння КМА як особливої специфічної науки базується на
таких поняттях: КМА моделі і методи, КМА засоби, акмеологічна епістемологія математики
і кібернетики, акмеологічна епістемологія математики і кібернетики у її онтологічному сенсі.
Акмеологічна кібернетично-математична епістемологія (АКМЕ) - на теперішній
час обмежується сферою КМА та АКМ моделями і методами, що вже розроблені та
розробляються у математичній психології та у психологічній математиці та кібернетиці.
АКМЕ розглядається автором в її філо- та онтогенетичному аспектах. Предметом АКМЕ - є
генетичний аспект пізнання людини.
Акмеологічна праксіологічна
кібернетично-математична епістемологія
використовується для побудови акмеологічно - психологічної кібернетично-математичної
моделі людини та для акме- самопізнання.
Основні функції кібернетично-математичної акмеології (психології) (КМА-П) як
науки це: кібер- акме- псих діагностика, прогностика, управління, менеджмент та логістика.
Кількісний підхід у КМА-П, як і у інших слабо формалізуємих науках, базується на
кваліметрії (психометрії) та її методах. Всі акме- явища, сутності та причини - не визначені і
варіативні, і тому повинні описуватися як випадкові події, величини, функції на основі
традиційного математичного апарату: теорії ймовірностей та математично-статистичних
методів, а також на основі мульти- множин, помічених матриць, багатовимірних розподілів
ймовірностей, стохастичних графів, варіативних алгоритмів, математично-статистичних
моделей і методів для акме- психологів тощо, але відповідно до сутності акме- психології.
При цьому треба використовувати математичну інтерпретацію психологічних об’єктів
дослідження.
Результатом дослідження, що здійснюють авторські колективи у зазначених
Університетах і Академії - є проектування та реалізація (практичне впровадження)
Кібернетично - акмеологічної експертно-аналітичної ергатично - ергономічної
інформаційної системи, що комп’ютерно аналізує потенційно-ресурсні можливості
сучасної людини з позицій інноваційної науки - людинології (людинознавства). В наслідок
проведеного аналізу система формує паспорт особистості, що досліджується і видає в
інтерактивному режимі рекомендації, технології, методики, поради щодо удосконалення
акме- життєвого шляху життєдіяльності зацікавленій особі з питань - Самості:
самовиховання, самоосвіти, самовдосконалення, самовизначення, а також відносно якості
навчання і викладання, працевлаштування та гармонійного (якісного) життя.
5.3.

Гносеологія кібернетично математичних методів
Першопочатково використання математичних методів у психології пов’язують
з іменем Арістотеля, який застосовував математичну символіку у силогістиці, що
дозволяє казати про використання математичних змінних у психологічній теорії [2].
1. У середині XVII ст. – Г.В. Лейбниц – робив спробу створити нову універсальну мову для
опису механізації розумових операцій. [140]
2. У 1822 р. – Й. Ф. Гербарт у Королевському Німецькому Суспільстві виступив з доповіддю
“О можливості і необхідності застосування математики у психології”, а потім надрукував
монографію: “Психологія як наука, що заснована на досвіді, метафізиці та математиці” [28,
29]. З науково-теоретичних досліджень
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3. У 1836-1839 рр. – М. В. Дробиш (учень Й.Ф. Гербарта) надрукував результат своїх
теоретичних математично-психологічних досліджень. У 1850 р. – М.В. Дробиш надрукував
книгу “Першооснови учення про математичну психологію”. [128, 129]
4. Метод одно-факторного аналізу для психології вперше був розроблений Ч. Спирменом [це
спеціальний математично-психологічний метод для виявлення “генерального” фактору,
інтелекту Людини, що пояснював кореляцію між результатами виконання завдань тесту.
5. Через 20 років після Ч. Спирмена – Л. Терстоун створив мультифакторний аналіз МФА на
основі багатофакторної парадигми і на основі методів лінійної алгебри та тензорного аналізу.
МФА – у теперішній час широко застосовується у: психологічних моделях здібностей
Особливості, Індивідуальності; успішності діяльності людини тощо.
6. У подальшому проблемами математизації психології займалися вчені:
М. І. Владиславлів (70-80 рр. XIX ст.), Г.І. Россолімо (1910 р.), Г.І. Панов (1912), Н.Я. Грот,
Д.Кеніг тощо до 1936 р. коли разом із педагогікою була знищена і прикладна психологія.
7. Після другої світової війни були реаніміровані і зявилися нові математизовані теорії, це
призвело до перегляду на новому теоретичному рівні – психофізичні та психометричні
основи використання математичних методів у психології.
8. На практиці 1950 р. і у радянській психології почалося відродження. А у 1959 р. у
Ленінградському університеті з’явилися прикладні психологічні дослідження і розробки,
з’явилася перша в країні лабораторія індустріальної психології.
У 1960 р. у Московському та Ленінградському університетах були відкриті психологічні
факультети, де почалася математична підготовка психологів. Були розроблені курси лекцій і
практикумів по математичним моделям у психології. З’явилося багато робіт з проблемами
застосування математики у психології.

5.4.

Кібернетично- математична концепція гендерно-етасологічної акмеології.

Автором досліджується актуальна проблема впливу етасології та кіберакмеології на
формування інноваційних поглядів наукової молоді за допомогою нейропедагогіки і
кібернетичної акмеологічної математично-праксеологічної інтелектно-експертної ергатиноергономічної аналітичної інформаційної системи [5 - 10]. Автор у своїх дослідженнях
використовує основи такої науки, як нейропедагогіка, це міждисциплінарна інноваційна
наука і технологія розвитку і виховання людини; нові наукові теоретичні, емпіричні і
практичні, дані стосовно різних типів функціональної організації мозку у юнаків і юнок; нові
знання про функціональний розвиток мозку дитини і дорослого; нові стратегії
експериментального дослідження активного і змістовного відношення особи до
життєдіяльності; нові наукові програми, методики, технології роботи з людиною; нові
нейропсихологічні методи діагностики та прогнозу психічного розвитку; нові форми
психологічної корекції поведінки дитини і дорослого на основі творчої педагогіки для
розкриття креативних можливостей людини; нові наукові підходи до гендерного навчання і
виховання у родині, дошкільних установ, школах, Вузах, установ післядипломної освіти та
неперервного навчання і самонавчання; базова наука, що об’єднує такі науки як:
нейроанатомія;
нейробіологія; нейроморфологія; нейропсихологія; нейрофізіологія;
нейрогенетика; психогенетика;
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Головна мета нейропедагогіки, а також кібер- акме- нейропедагогіки - допомогти
вчителям, викладачам, вихователям оптимально, якісно и творчо вирішувати педагогічні
задачі, використовуючи знання про індивідуальні особливості мозкової організації вищих
психічних функцій. Ця наука враховує еволюцію людини. Жінка як «берегиня» передає
потомкам інформацію про минуле; чоловік, як «революціонер», пошукувач передає
інформацію про сучасне. На ньому «відпрацьовуються» усі «новинки» еволюції; у нього
природно більше корисних і шкідливих мутацій (генетичних відхилень); при змінах довкілля
(екологічних, соціальних, політичних, ейкуменних) більше страждають чоловіки; їх мозок
менш надійний, більш уразливий.
Дослідження біотоків мозку та електропотенціалів різних ділянок мозку дає
можливість зробити такі висновки: мозок жінки і чоловіка працюють - не однаково; всі 10
підсистем людини (життєдіяльності чоловіка і жінки) працюють за різними алгоритмами
(технологіями); генотип та фенотип (4000 - 4 500 параметрів) - різнохарактерні у чоловіків і
жінок; послідовність дозрівання (визрівання, зростання) різних психічних функцій у
чоловіків і жінок суттєво різні; органи: моторні, зорові, слухові, асоціативні - працюють за
різними програмами; рівень розвитку мислення - різний;
- також різні: типи темпераменту, нервової системи, антропологія, вплив довкілля, ЗМІ,
наркотиків, ойкумени тощо. Тобто всі діти (дівчата і хлопці) «розвиваються» по різному та
ще із наголосом (урахуванням) природних статевих особливостей; навчати і виховувати
кожну дитину треба індивідуально, системно та комплексно, а головне довгостроково і
неперервно; навчати і виховувати кожну дитину потрібно з урахуванням природних статевих
особливостей. Дівчата і хлопці - дуже різні. До 7 років у дитини формується його особистий
тип мислення: наочно - дійовий, наочно - образний, абстрактно - мовний. Всі діти (хлопчики
і дівчата) розвиваються по різному: різна організація психічних процесів; по різному
функціонує мозок: різні електропотенціали різних ділянок кори мозку (моторні, зорові,
слухові, асоціативні); різні процеси сприйняття і аналізу інформації; визрівання різних
психічних функцій мають різні терміни, тип і якість. Вчені роблять висновок: не можна
виховувати / навчати безстатевих істот, які при цьому «гублять» переваги своєї статі.
Дослідження відомих вітчизняних і закордонних вчених дозволяють зробити висновок, що
сучасні методики навчання частіше за все налаштовані на дівчат; вони не вчать, як вчити
юнаків, хлопців, чоловіків. Стратегія навчання у дитячому садку, школі, виші розраховані на
особливості жіночого організму. Вчені задають питання: а чи може жінка виростити,
виховати справжнього чоловіка? І відповідають - навряд чи! А чому? Тому, що у неї інший
тип мозку і інший тип мислення. Вчені роблять висновок: дівчина і хлопець - два різних
світи; дівчину і хлопця не можливо виховувати / навчати однаково; вони по різному
(природно): дивляться на світ; слухають і чують; розмовляють і мовчать; відчувають і
переживають.
Автор також досліджуює гендерні типи функціональної асиметрії мозку (ФАМ), що
впливають на якість виховання та освіти. Існують декілька базових типів функціональної
асиметрії мозку, що базуються на трьох основних показниках людини, які треба враховувати
викладачу: «рукість», «окість», «ухість». Праворукі з ведучим правим оком і правим вухом
(це, як правило, «лівосферники» або «мислителі»). Праворукі з ведучим лівим оком і лівим
вухом (це, як правило, «правосферники» або «художники», митці). Праворукі з ведучим
лівим оком і правим вухом (це змішаний тип ФАМ). Праворукі з ведучим правим оком і
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лівим вухом (це змішаний тип ФАМ). Ліворукі - це специфічна група; ярко виражені правосферники зі спеціальним характером функціональної асиметрії; у них частіше
трапляються неврози; в нашій країні ліворукі у середньому - це 4-7 людей зі 1000 (у США 13
зі 100) (досліджені мало). Серед ліворуких чоловіків більше ніж жінок; серед них багато
обдарованих дітей, з них часто виростають художньо обдаровані дорослі люди. Ліворукі
були: Пабло Пікасо, Гай Юлій Цезар, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Бетховен, Чарлі
Чаплін, Ерне Рубік тощо. Ліворукі діти - це діти з гештальним типом розвитку мови, в основі
якого «лежить» образ об’єкта через ритм і музику слова, тобто об’єкт який бачать дитина,
вона «наспівує» як цілісну структуру, образ, явище. Ліворуки діти зазвичай більш уразливі,
емоційні, рухомі, запальні, гарячі, тривожні; гірше звикають до зміни обставин (у дитячому
садку, школі); тонше відчувають колір і форму предмету; глибше бачать відмінності між
предметами, навіть коли право руки їх не бачать (тобто індивідуалізують довкілля. Тому
ліворуких дуже багато у школах для художньо обдарованих. Ліворуки орієнтуються на
почуття (зорові. тактильні), а не на мову, тому їм треба спиратися на малюнок; їх стихія індивідуальна робота (не в колективі) та власна ініціатива та інтуїція; вони часто відчувають
«декстрастреси», тобто правий стрес, коли у світі все налаштовано для зручності праворуких.
У ліворуких, у віці 7 - 20 рр. результати у навчанні значно вищі, ніж у праворуких. У
ліворуких є унікальні задатки, яких не має у праворуких. Але дорослі не вміють навчати
ліворуких (не має відповідних методик навчання) і тому їх більше у ПТУ та серед робочих.
Група ліворуких вельми неоднорідна. У них, наприклад, центр мови може зустрічатися у
правій або лівій сфері, або у обох сферах. Спроби перевчити ліворуких на праворуких може
призвести до тяжких наслідків. Амбідекстри - це «обоеруки» люди, які однаково добре
володіють двома руками; особливості їх психіки можуть бути як і у ліворуких, але вони
страждають від декстрастресу. Робляться висновки: висока ступінь праворукості прямо
пов’язана з підвищеною лівосферністю мозку; низька ступінь праворукості - вказує на
підвищену активність правої сфери мозку. У цих випадках можливі різні підгрупи з різними
властивостями. Але головним є те, що кожна дитина - індивідуальна і цю індивідуальність
треба поважати, бо вона заснована на законах природи, законах роботи мозку.
Права півкуля «відповідає» за цілісне, синтетичне, евристичне, паралельне,
одночасне, дедуктивне мислення. Вона «обслуговує» лівий бік тіла (сприймає / передає
відповідні імпульси, команди); охоплює картину світу цілісно, одночасно,, синтезовано і
швидко. Жінки у більшості випадків - правосферники. У дівчат права сфера визріває
повільніше. Ліва півкуля - за аналітичне, класифікаційне, алгоритмічне, послідовне,
індуктивне мислення. Вона «обслуговує» праву половину тіла; працює дискретно,
аналізуючи світ повільно. Чоловіки у більшості випадків - лівосферники. У хлопців ліва
сфера визріває повільніше ніж у дівчат. Але у нормальному стані людини - мозок працює
комплексно, тобто використовуючи і ліву і праву сферу.
Дослідження
показують
наступне. «Лівоочні» люди часто бувають боязкими, несміливими, сором’язливими; добре
прилаштовуються до діяльності у малих групах та не формальних міжособистісних
контактах без строгої підпорядкованості; погано почувають себе у великих колективах при
авторитарності вихователя-вчителя; вирізняються високою стійкістю до перешкод і високою
працездатністю; у них нахил до «невротичного» стану; мають високий інтелект. Люди, що
віддають перевагу правій руці, оку, вуху - зазвичай стійкі до невротичних факторів; у них у
середньому нижче інтелект і працездатність. «Лівовухі» люди - часто мають великі труднощі
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з вивченням іноземних мов у школі (при класичному підході до вивчення мов), але легко
засвоюють мову, якщо їх «розмістити» у іноземне мовне середовище; з них робляться добрі
керівники, менеджери, логістики.
Вчені всіх людей ще умовно поділяють на дві великі групи: «мислителі» - це ті у кого
переважає (більш розвинута) ліва півкуля мозку; це так звані раціоналісти, аналітики,
розважливі, помірковані, розсудливі і слабо емоційні; «митці» або «художники» - це ті, у
кого переважає права півкуля мозку; це так звані емоційними, інтуїціоністи, які
«охоплюють» явища у цілому, без логіки і аналізу. Бувають і «змішані» - «мислителі» +
«митці». Існує класифікація типів особистості на основі типів темпераменту людини.
Відомо, що справжній педагог (акме- педагог) – це акмеологічна особа, яка відмінно
володіє методологією передачі знань, технологіями здобуття і передачі знань,
інструментарієм здобуття, використання та передачі знань. Він обов’язково повинен
враховувати перелічені вище особливості дітей, які досліджуються нейропедагогікою. Акмепедагог враховує кібернетичну
акмеологію, кібер-акме- нейропедагогіку, стан
індивідуального здоров’я особистості та індивідуальне відношення до навчання. Дуже
важливо акме- педагогу враховувати стан здоров’я навчаємого на основі таких наук як
санологія та валеологія. Відомо, що у світі існує: 500 000 ліків; 600 000 хвороб; 140 вузьких
спеціалістів – лікарів; безліч методик виховання та навчання; 40 000 професій. При гендерносанологічному підході при дослідженні людини автори комплексно розглядають 10 (десять)
суперсистем особи: м’язову, скелетну (кісткову), нервову, ендокринну, серцево-судину,
імунну, дихальну, травлення, сечовивідну, репродуктивну та вплив на них екологічнофармакологічних чинників.
5.5. Кіберакмеологічна нейропедагогіка.
Головна мета кібернетично-акмеологічної акме- нейропедагогіки - застосування
комп’ютерних інноваційних технологій для автоматизації проблем нейропедагогіки з метою
виявлення ефективних та оптимальних методик, алгоритмів, програм розвитку, виховання,
удосконалення та самовдосконалення акме- людини. Авторська методика якісної освіти та
виховання базується на технології під назвою кіберакмеологічна нейропедагогіка, яка
дозволяє реалізувати перелічені проблеми на основі розробляємої фахівцями Української
Академії Акмеології – Кібернетично Акмеологічної Медико-Біологічної ЕкспертноАналітичної Гомеостазної Системи. Система аналізує зовнішні і внутрішні параметри, що
характеризують стан Людини і робить наголос на «лікарняних засобах», які первинно
закладені у організм кожної людини, так званому «Коді акме- здоров’я людини». Система
«будує» індивідуальний паспорт здоров’я, патології, аномалії людини і видає їй
рекомендації, технології, методики, програми, алгоритми щодо того, як стати акмездоровою, як підтримувати своє акме- здоров’я, що треба робити, якщо людина хворіє.
По суті організм людини – це її приватне інтимне «господарство». Фахівців
акмеологів та кіберакмеологів цікавить увесь багатофункціональних організм Людини і її
гемо динамічна функція - системно, комплексно та гармонійно. Те ж саме трапляється з
вихованням та навчанням людини. Тобто необхідно враховувати її 4 500 характеристик
(відмінностей, особливостей), які впливають на генотип та фенотип особи.
Систему акме- педагогічних здібностей утворюють наступні чинники: дидактичні,
академічні, гностичні, конструктивні, перцептивні, мовні, комунікативні, експресивні,
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організаторські-сугестивні, прогностичні, педагогічно- рефлексивні тощо. Автор досліджуює
акмеологічну педагогічну антропологію. Як відомо педагогіка - це мистецтво виховання
[38]. Це як терапія у медицині. Антропологія (від др.-греч. ἄνθρωπος — человек; λόγος —
наука) — це наукова дисципліна, що вивчає виникнення людини та її рас, зміни у побудові
тіла людини у філогенезі і в залежності від довкілля; має три розділи: антропогенез (вчення
про походження людини), морфологію людини, етнічну антропологію. Існує антропологія
філософська, педагогічна, психологічна, християнська тощо. Термін «антропологія» у науці
закріплений за дисципліною, що вивчає природне походження людини та її рас, мінливість
будови тіла людини у часі і територіально. Це антропологія у вузькому, спеціальному
розумінні слова. Філософська антропологія - вчення про сутність людини, її походження і
сенс життя, про закономірність буття; вчення орієнтовано на синтез конкретно-наукових
знань про людину і на побудову його цілісного образу у людино знанні. Філософська
антропологія розуміє людину у її тотальності і самоцінності, як творчу у вільну особистість;
це головна наука про само сутність людини, її метафізичну природу, законах її розвитку:
біологічних, психічних, духовних, соціальних. Вчення філософської антропології про
людину має фундаментальне значення для сфери освіти та педагогічної діяльності. Цілісний
філософський образ людини, можна розглядати як ідеал освітньої системи. Філософськоантропологічне вчення може виступити як світоглядна основа педагогічної освіти. Таким
чином, акме- педагогічна антропологія - це комплекс наук про людину: анатомія, фізіологія,
патологія, психологія, логіка, географія, статистика, політекономія, історія, релігія,
цивілізація, література, мистецтво, виховання [2]. Індивідуальна антропологія - це сукупність
антрополого-педагогічних наук про людину, що вивчають фізичні, фізіологічні, душевні та
духовні особливості людини.
Соціальна антропологія - це сукупність антропологопедагогічних наук, що вивчають людське суспільство з педагогічною метою. Культурна
антропологія - досліджує зв’язки людини і культури: структуру культури, інститути
культури; звичаї, побут, мови, соціалізацію людини у різних культурах. Структурна
антропологія - дисципліна, що використовує прийоми структурної лінгвістики до аналізу
культури і соціального устрою. Біологічна антропологія - досліджує людину у її зв’язках і
взаємодією з природним світом. Психологічна антропологія. Поняття «педагогічна
антропологія» у науковий обіг ввів К. Д. Ушинський [66]. Він називав педагогіку
мистецтвом, а не наукою виховання. Антропологічні ідеї активно розробляються в
зарубіжній педагогіці. Таким чином, психологічна антропологія - це наука, що вивчає
проблему сутності людини та шляхи, засоби і сферу її становлення, наприклад, в освіті,
вихованні, а також у економіці, політиці, юриспруденції, медицині, мистецтві тощо. Відомо,
що психологічна культура акме- педагогів - різна.
Талановитий
акмепедагог
характеризується своєю психологічною компетенцією та само спостережливістю
(інтроспекцією) та редукцією - вмінням спрощувати складне до більш простого і
зрозумілого, без схоластики.
Професійний педагог - це антропотехнолог, тобто людина,
що володіє засобами «інструментарієм» управління процесом становлення людини в освіті.
Автор застосовують гендерний підхід у навчанні на основі КібернетичноМатематичної Психо-Акме Генетичної технології (КМПАГТ). КМПАГТ - призначена
для дослідження людини з урахуванням гендерно-статевих особливостей, що впливають на
якість навчання та викладання.
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6.Акме- фемінологія- концептуально-моральні основи
6.1.Акме- концепція: «Три «П» + Три «С»
«Нет ничего болем рабського, чем роскошь и нега,
И ничего более царственного, чем Труд»
(А.Македонский 536 - 323 рр до н.е.- ученик Аристотеля)
«Скоріше тіло залишиться без тіні, ніж обдарованість без завісті»
(Леонардо да Вінчі)

Людина - це природна істота (ссавець), що успадковує (через гени) і
внутріутробно визначається (через умови існування і зростання у
материнському лоні) як біологічна індивідуальність.
Особистість - це людина, як біологічно - соціальна та психологічно духовно - моральна індивідуальність, що характеризується розвинутою
Свідомістю, Підсвідомістю та Над Свідомістю (інтуїцією).
Акме - Особистість - це універсальна Особистість з якісно і кількісно
розвинутою свідомістю, яка характеризується самопізнанням з самооцінкою і
само наглядом; самоконтролем з само моніторингом, само зондуванням, само
тестуванням, самодіагностикою; самовдосконаленням з самоосвітою,
самовихованням, само оздоровленням.
Авторський підхід до само налаштування Особи на гармонійне життя,
досягнення Акме- Успіху (внутрішнього і зовнішнього), розвитку внутрішніх
можливостей - полягає у визначенні та реалізації концепції - «Три П + Три С».
Вона полягає у наступному:
• Три П: Порядність, Патриотизм, Професіоналізм;
• Три С: Собріологічність, Санологічність, Соціологічність.
Розвиток задекларованої концепції здійснюється за рахунок: потенційноресурсних можливостей людини (набутих в наслідок успадкованих і
внутрішньоутробних умов існування і розвитку); виховання; освіти; впливу
довкілля (внутрішньо-родинного, зовнішньо-суспільного); це може бути:
статус, репутація і стан родини, взаємовідносини у родині, освіта і виховання
батьків і най ближніх родичів, моральність і патріотичність родини, мета
життєдіяльності і акцентуація родини, родинні відносини до інтоксикантів,
наркотиків (алкоголь, куріння), статус дитсадка, школи ВУЗа, статус і
«опікунів», вплив креативнох акме- людини, вплив ЗМІ (забруднення психіки,
мозку тощо).
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Відомо (Ф.Гальтон), що зі 100 обдарованих і талановитих людей сягають Акме- успіхів - одна людина. «Талантам - треба допомагати, бездарі
проб’ються самі».
Людина як особистість - не може впливати на свої успадковані та
уроджені якості (на свій «інстинкт життя», внутрішні програми, фільтри
сприйняття), але вона може приймати участь (керувати, корегувати, розвивати)
у своєму вихованні, освіті за рахунок застосування рис (параметрів)
внутрішнього інструментарію, що використовує такі внутрішні характеристики:
енергію тіла і духа, пасіонарність, волю, незалежний розум і характер,
епістемофільність, здоров’я, витримка, наполегливість, діяльність, моральність,
спостережливість, самостійність.
Людина - не є вільною у цьому світі, вона суттєво залежить від багатьох
факторів, що впливають на її вчинки, поведінку, вибір життєвого шляху,
гармонійне існування, вибір професії, успіх, щастя, забажаність, кохання,
життєву позицію тощо. Наведемо деякі з них: стан і статус країни народження,
форма і якість влади, політика країни, екологія, стан і статус батьків, вплив ЗМІ
і генної протоплазматичних дій, культури, патріотизму, духовності,
геопатогенних зон тощо. Все це суттєво впливає на життєву позицію, цінності
людини через її власні модифікатори (програми) внутрішніх підсистем:
мозкову, серцево-судинну, репродуктивну, ендокринну, гормональну, м»язово костну, кров»яносно_лімфатичну, психічну тощо.
Людиною у багатьох випадках керує Підсвідомість і Над Свідомість за
рахунок: рефлексів, інстинктів, стереотипів, виховання, освіти, програм і
фільтрів поведінки, установок, цінностей, реклами, страху, депресії тощо.
Правда Акме- Особистість має природно-вихований інструментарій
подалання цих перешкод і набуття: свободи, незалежності, творчості, успіху,
фінансового благополуччя та гармонійності за рахунок модифікатора Само (Self) на основі «Віри + Науки».
Що є основою життєдіяльності щасливої конструктивної людини:
досягнення задоволення, приємностей, благ від життя; відчуття стабільності,
незалежності, за бажаності, реалізованості; гармонійний фінансовий стан,
емпатія у родинних стосунках; внутрішня і зовнішня стабільність, не
протиріччя між бажаним і досягнутим (між бажанням і можливостями);
самоповага, впевненість; психологічний комфорт.
Розглянемо деякі задоволення людини.
1. Задоволення Людини: «їсти, пити,
стати»;нерозбірливі статеві стосунки;
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порнографія; гроші, одяг, агресія, завість, жадоба, гадливість, зв’язки
тощо.
2. Задоволення Особи: любов, цікава робота, хобі, виховання дітей,
здоров»я, толерантність тощо.
3. Задоволення Акме- Особи: творчість, епістемофільність, креативність,
інтелектуальність, акмеологічність, нейробіка, передача знань,
моделювання майбутнього, оптимізм, комфортність тіла, ума, душі;
кохання, акме- мистецтво, розумне харчування, собріологія, санологія,
незалежність, орієнтація на результат; Само: освіта і навчання, очищення
(тіла, розуму, духа), оздоровлення, виховання, повага, вдосконалення,
керування - планування, впевненість; співпраця з самим собою ментальне
само налаштування; досягнення успіху через самовдосконалення, власні
акме- сили, акме- здібності і розвиток власних езотерік: Siddhi тощо.
6.2.Моральні принципи гендерно-статевої акмеології.
Автор досліджує проблему гендерно-етасологічної освіти, моральноетичного фактору до якісної підготовки майбутніх учителів та індивідуальнотипових особливостей навчаємих, а також до їх особистісного професійного
розвитку, ядром якого є високий рівень загальної культури та сформованості
системи морально-етичних цінностей особистості. Актуальність теми базується
на необхідності виховання здорової, морально-порядної, патріотичної людини з
професіональною освітою та професіональною підготовкою до творчого
вирішення проблем освіти та виховання [9]. Матеріал роботи грунтуется на
інноваційних авторських дослідженнях стосовно проблеми, що разглядається і
проаналізовані такі питання: морально-етичні принципи освіти та виховання;
гендерно-етасологічні принципи освіти та виховання; статево-етасологічний
підхід; нейропедагогіка: кібернетична акмеологічна нейропедагогіка;
педагогічна антропологія у вихованні і освіті [20]. Автор розробив інноваційну
акмеологічну гено- філо- типову комп’ютерну технологію для дослідження
проблеми моральних принципів освіти і виховання на основі вимірювальної
теорії етики: етометрії.
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6.3.Моральні принципи освіти - виховання
«Управлять можно только Добродетелью,
а не Душевными недугами»
(Сенека)

«Безнравственность Сердца свидетельствует об ограниченности Ума»
(Анри́-Бенжаме́н Конста́н де Ребе́к)

Мораль (лат. moralis – моральний) – система поглядів, уявлень, норм,
оцінок, що регулюють поведінку людей; одна з форм суспільної свідомості. Її
основу становлять переконання, звичаї, традиції, громадська думка. Вона
охоплює всі сфери суспільного буття: ті, що регулюються державою (політика,
виробництво, соціальна сфера, сім’я тощо), і ті, які держава чи громадські
організації не регулюють (дружба, любов, товаришування, побут).
Мораль – "регулятор" моральної поведінки людини. Структурно мораль
утворює дві сфери: моральна свідомість і моральна практика (моральність),
кожна з яких має свою будову. Моральна свідомість – вираження ідеального
належного, на яке слід орієнтуватись; це свідомість, що керується певною
системою моральних норм, оцінок і принципів у життєдайності, фіксує
моральні відносини у суспільстві, що історично змінюються. Вона поділяється
на суспільну (моральні погляди і оцінки певних груп людей) й індивідуальну
(моральні погляди і оцінки індивідів). Основними елементами суспільної
моральної свідомості є: моральні вимоги, моральні цінності. Елементи
індивідуальної моральної свідомості (самосвідомості): моральний обов’язок,
моральні цінності, що виявляються в моральних мотивах і ціннісних
орієнтаціях особистості, почуттях сумління, честі, гідності тощо. Моральна
практика – сфера і індивідуально-масових виявів поведінки, стосунків,
діяльності, орієнтованих на найвищі, універсальні вселюдські цінності.
Моральну практику утворює моральна діяльність і моральні відносини.
Моральна діяльність – особлива сфера діяльності, що має предметно-змістову
визначеність і специфіку. Вона становить значущість будь-якої діяльності,
оскільки на неї поширюються моральні вимоги. Моральна діяльність – єдність
моральної свідомості і практичної діяльності. Моральна діяльність і моральна
свідомість взаємно породжуються і взаємно зумовлюються, існуючи одна
завдяки іншій. Моральні відносини – це сукупність моральних зв’язків, у які
вступають люди у процесі моральної діяльності. Моральні відносини
відрізняються в залежності від об’єкту і суб’єкту моральної дії, а також від
способу життя. Відомо, що кінцевою метою функціонування суспільства є
формування людини як цілісної, всебічно розвиненої особистості. Цю роль
виконує насамперед мораль, яка ґрунтується на принципі, згідно з яким людина
є найвищою цінністю [9]. Норми Моралі - це правила загального характеру,
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засновані на уявленнях людей про добро і зло, гідність, честі, справедливості і
т.д. Моральні норми і принципи в кінцевому рахунку визначаються
економічними та іншими умовами життя суспільства. Цими нормами мають
стати: доброчесність, совість, правда, милосердя, доброзичливість, вірність
ідеалам, справедливість, добропорядність, братерство, миролюбність,
працелюбність, рівноправність, і свободолюбність, глибока віра у людський
ідеал – людське щастя.
6.3.Совість
Результатом інтеріоризації особистістю моральних вимог суспільства в її
само вимоги є почуття морального обов'язку є совість. На сторожі морального
обов'язку особистість ставить совість. Совість (сумління) — вияв моральної
самосвідомості особистості, її здатність здійснювати моральний самоконтроль,
самостійно формулювати для себе моральні обов'язки, вимагати від себе їх
виконання і здійснювати оцінку своїх вчинків.
Совість являє собою здатність людини критично оцінювати свої вчинки,
думки, бажання. Совість - це внутрішній Self-людини. Моральні цінності
орієнтують людину в її поведінці. Це виявляється можливим не в силу того, що
людині вигідно чи приємно брати їх до уваги у своїх рішеннях і діях. Ці
цінності функціонують таким чином, що впливають на волю людини.
Авторитарна совість виражає підпорядкованість зовнішньому авторитету. При
авторитарній совісті некритично засвоюється веління деякої зовнішньої сили,
релігійної чи соціальної, і виконується її воля. Підкоряючись авторитарній
совісті зі страху покарання, людина слідує постановам, які далекі від її власних
інтересів. Гуманістична совість - це голос самої людини, кращого начала в
ньому, здатного на саморозвиток. Гуманістична совість не дає людям бути
рабами, безмовно підкорятися чужим інтересам, витрачати життя даремно.
Значення совісті в педагогіці. Совість як специфічний прояв людського
існування потребує особливої уваги у педагогіці. На ранніх стадіях становлення
особистості совість виявляється як «голос» значущого оточення - батьків,
вихователів, однолітків, і відповідно виявляється в страху перед можливим
несхваленням, осудом, покаранням. Совість ірраціональна, тому що має справу
не з реальністю, а з можливістю. Для неї відкрито не існуюче, а лише те, що
повинно існувати. Як і любов, совість інтуїтивна, вона передбачає належне,
вбачає те, чого ще немає. Таким чином, головна функція совісті самоконтроль. Совість - це відповідальність людини перед самим собою, але
собою як носієм вищих, універсальних цінностей.
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Висновки.
Автором розглянута проблема гендерно-статевої акмеології гармонійної
людини основі акме- гендерології, акме- ста теології, акме- фефінології та
кібер- акме- нейропедагогіки і досягнень таких сучасних наук про людину як:
біології, психології, генетики, гендерології, санології, етасології, акмеологічної
нейропедагогіки, антропології, педагогічної антропології у вихованні і
навчанні. Велика увага у дослідженні приділяється моральним принципам
освіти та виховання, визначенню поняття совісті і її впливу на якість освіти і
виховання. Розглянуто статево-етасологічний підхід; нейропедагогічні
технології. Особлива увага приділена новій кібернетичній акмеологічній
нейропедагогіці; педагогічній антропології. Розроблена Кібернетично
Акмеологічна Медико-Біологічна Експертно-Аналітична Гомеостазна
Система та кібернетична акмеологічна математично-праксеологічна
інтелектно-експертна ергатино-ергономічна аналітична інформаційна
система, які використовують інноваційну акмеологічну гено- філо- типову
комп’ютерну технологію для дослідження проблеми акме-гендерології. При
цьому використовуються засоби Інтернет, дистанційної освіти, вебінари, а
також mediated leaning, creative leaning та Leaning circles. Це дозволяє виховати
креативного Акме- педагога, який вміє якісно навчати і виховувати.

203

© Антонов В.М.

Додатки.
Додаток 1. План роботи секції «Гендерна акмеологія» УАА
на 2017-2018 рр. (В.М.Антоновв, Ю.В. Антонова-Рафі)
1. Організаційні питання
1.1. Удосконалення положення про секцію «Гендерна Акмеологія».
1.2. Проектування сайту відділення «Гендерної Акмеологія».
1.3. Залучення до роботи відділення «Гендерної Акмеологія» нових членів.
1.4. Видання друкованих матеріалів з проблеми «Гендерної Акмеологія».
1.5. Встановлення науково – дослідницьких зв’язків з організаціями та членами інших акмеорганізацій в нашій країні та за кордоном.
1.6. Інформаційна – рекламна робота про роботу секції: розповсюдження інформаційних матеріалів,
організація та проведення презентацій нових книг з питань інноваційних інформаційних
технологій та з проблем гендерної акмеології.
1.7. Участь у конференціях з проблем гендерної акмеології.
1.8. Консультації з проблем гендерної акмеології.
1.9. Створення альбому та стенду з проблем гендерної акмеології.
2. Науково – дослідницька робота.
2.1. Проектування та впровадження інформаційних систем з проблем гендерно-статевої акмеології:
• Інноваційної експертно-аналітичної: з проблем Здоров’я, Фізичного виховання, Інтелекту,
Профорієнтації тощо.
• Експертно-дослідницької: акме- навчально – педагогічної.
• Експертно-ергатичної: акме- медико – біологічно- генетичної.
• Гармонійної акме – Особи.
• Інноваційної підтримки прийняття рішень для акме- Людини.
2.2. Дослідження прогресивних інформаційних технологій для створення інноваційних комп’ютерних
акме- інформаційних систем з проблем гендерно-статевої акмеології.
3. Практична робота.
3.1. Організація та проведення майстер – класів (очних, дистанційних, вебінарів).
3.2. Організація курсів з дистанційного навчання з проблем з проблем гендерно-статевої акмеології.
4. Навчальна (учбова - педагогічна) робота.
4.1. Проведення лекцій, семінарів, бесід, індивідуальних занять з проблем гендерно-статевої
акмеології.
4.2. Підготовка курсових, дипломних робіт з проблем з проблем гендерно-статевої акмеології.
4.3. Консультування з питань застосування сучасних інформаційних технологій для розвитку
потенційно-ресурсних можливостей особи.
4.4. Проектування е-підручників з питань акмеології та гендерно-статевої акмеології.
5. Тестування
5.1. Розробка та удосконалення комп’ютерних тестів з проблем гендерно-статевої акмеології.
5.2. Розробка інноваційних методик (технологій) з проблем гендерно-статевої акмеології.
5.3. Комп’ютерна діагностика та тестування людини: Здоров’я, Інтелект, Професійна орієнтація та
професіональний вибір тощо.
«Успіх, Щастя, Гармонія Життя
Людини – Залежать від – розкриття
внутрішніх можливостей
Особистості»

Українська Академія
Акмеології (УАА), м. Київ.
Відділення «Прикладна
(професійна) акмеологія»

(URL: www.acmeology.org.ua)
Керівник – професор, Академік УААН Антонов Валерій Миколайович
(Персональний сайт: www.vant.ho.com.ua, e-mail: vant46@i.ua, Skype: KiberAkmeVAnt, t.m: 067-504-49-13)
Акмеологія (acme – розквіт, пік, вершина), це наука – про прогресивний розвиток особистості; про
цінності людини; про самовдосконалення людини; про методи
акме- життєдіяльності особи у
професіональному, духовному, моральному, психо-фізіологічному напрямках.
Мета акмеології – самовдосконалення особи; досягнення особою Акме-точок (вершин) свого розвитку
і життя; прогресивний розвиток особистості.
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Акме-досягнення
Знання технологій
досягнення мети
(5)

Мета

Потенційне
бажання

Особа

(1)

+ стимули
+ характер
+ мотивація

(3)

Час

Випадковість
(7)

(8)

Карма
(4)

Потенційні можливості

Можливості
довкілля (6)

Ресурси
(2)

Етапи
медитації
1-2
5-6

3-4
7-8

Онто-генез
Філо-генез
+ Енергія

(бадьорість духу)

+ Здоров’я

Біографія особи-Доля людини

Прикладна (професійна)
акмеологія
це
акмеологія:
військова,
гендерно-статева,
геронтологічна, диференційна, евристична, економіки, екстремальності, етнічна, етнопсихологічна,
етасологічна, екологічна, здоров’я (санології, валеології), інформаційна, кар’єри, корекційна, креативна,
медична, нозологічна, мови, освіти, педології, політична, професіональної діяльності, психотерапевтична,
рефлексивна, спортивна, студентська, синергетична, соціальна, елітарна, кібернетична, культурологічна,
управлінська, філософії, характерології, шкільна, ювенологічна, юридична тощо.
Секції «Кібернетична та гендерна акмеологія». Кібернетична акмеологія (2005 р., В. Антонов): це
наука з теоретичного і практичного комп’ютерного моделювання акме- талантів та акме- здібностей
Особистості на основі сучасних (прогресивних, інноваційних) інформаційних технологій, за рахунок
методології досягнення вершин (акме- точок) людини у різних областях та ситуаціях.
Задача кіберакмеології полягає у дослідженні, реалізації та моделюванні потенційно-ресурсних
(внутрішніх) здібностей Людини, її генотипу на комп’ютері засобами сучасних інформаційних технологій за
допомогою кіберакмеологічної інформаційної системи. Кіберакмеологію використовують для: дослідження
та удосконалення Здоров’я, Інтелекту, боротьби зі страхами, з небажаними звичками, зняття Стресів,
виходу з Депресії, Вилікування від хвороб тощо на основі інноваційних інформаційних технологій.
Гендер ( анг. Gender – рід, стать): це означає, по-перше, відмінність між чоловіком і жінкою за
культурно-правовими ознаками; по-друге, це соціальний розподіл, який часто базується на статевих
відмінностях, але не обов’язково збігається з ним. Мета гендерної акмеології- аналіз внутрішніх можливостей
чоловіків
і
жінок
з
метою
визначення
у
них
акметочок
життєдіяльності.
за допомогою тестування, діагностики, моніторингу та сканування акме потенційно ресурсних можливостей
людини та видача рекомендацій, порад, алгоритмів, програм, технологій тощо для акселерації людиною акмеможливостей своєї життєдіяльності (здоров'я, профорієнтації, профнавчання, якості навчання тощо) на
основі Комп’ютерної аналітичної експертної ергономічно - ергатичноі інформаційної системи.
Здійснюємо.
• Комп’ютерну діагностику та тестування Людини: Здоров’я, Інтелект, Профорієнтація,
Профнавчання, Профпрацевлаштування тощо.
• Проектування та реалізація експертно-аналітичних інноваційних акме- інформаційних систем
для комп’ютерного тестування і діагностики потенційно-ресурсних можливостей Особи.
Кібернетична Акмеологічна біологічна
гомеостатична система
Онтогенез

ЛЮДИНА

I

Y
X

Філогенез

V
Системний підхід
Системний Аналіз
Системні Досліждення

•
•
•

ДОВКІЛЛЯ I
W
природне
соціальне
штучне

Організуємо: on-line лекції, семінари, практичні заняття, майстер – класи (очні, дистанційні, вебінари):
«Життєдіяльність гармонійної акме- Людини»; «Сучасні інформаційні технології для розвитку
творчих можливостей Людини».
Проводимо міжнародні Інтернет - конференціъ, семинари, симпозіуми з питань інноваційних
інформаційніих технологій для розвитку і акселерації творчих можливостей Людини.
Организуємо телеконференції і дистанційне навчання за темами: прикладна (професійна) акмеологія синергетична, кіберакмеологічна, гендерна, етасологічна, геронтологічна тощо та їх практичне
застосування.
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Додаток 2. Ушинський К.Д. - Біографія і науковий вклад
Костянтин Дмитрович Ушинський народився 19 лютого (2 березня) 1824 року (за
деякими іншими даними — 19 лютого (3 березня) 1823 року) на хуторі Богданка,
Глухівського повіту, Чернігівської губернії). Його батько, Дмитро Григорович, був дрібно
маєтковим дворянином і викладачем кадетського корпусу. Мати Ушинського Любов
Степанівна походила з українського шляхетського роду Капністів, що були греками за
походженням. Вона навчала його вдома за програмою перших двох класів гімназії Як
згадував сам Костянтин Дмитрович, у 1830-ті роки у тій гімназії освіта надавалася не гірша,
а може й краща, ніж у деяких інших подібних закладах. У 1840 році Костянтин Дмитрович,
гарно склавши вступні іспити, поступив на юридичний факультет Московського
університету, який він закінчив з відмінними знаннями через чотири роки у 20-річному віці.
У селі студент менше працював, писав вірші, багато гуляв, ловив рибу і приїздив у вересні до
Москви рум'яним, повним і цілком здоровим. Юнак багато читав, вивчав філософію,
захоплювався літературою, мистецтвом, прагнув бути у курсі політичних подій у Російській
імперії та за кордоном. По завершенні навчання з відзнакою Ушинський залишився в
університеті для підготовки магістерського екзамену. Вже 1844 року постановою Ради
університету Костянтину було присуджено ступінь кандидата юриспруденції. Якраз у часи
навчання у московському виші Ушинський вирішив присвятити своє життя педагогіці.
У 1846 році Костянтина було призначено виконувачем обов'язків професора
камеральних наук кафедри енциклопедії законодавства, державних законів і установ, законів
державного управління та науки фінансів Демидівського юридичного ліцею з міста
Ярославля. Тоді ж, під час роботи в Ярославлі у 1848 році, він працював редактором
неофіційної частини «Ярославских губернских ведомостей». Згодом у Костянтина
Дмитровича та його колеги, професора Львовського, розпочався конфлікт з керівництвом
ліцею. Їх звинувачували у тому, що ці педагоги «подали надто невигідне про себе уявлення за
свободу думок і передачу їх вихованцям ліцею». Саме через це вони були усунені від роботи у
ліцеї.
Наступні роки Костянтин намагався знайти педагогічну роботу. Однак це було
зробити досить важко. На початку лютого 1850 року українець з великими труднощами
влаштувався на посаду помічника начальника департаменту іноземних віросповідань у
Міністерстві внутрішніх справ Російської імперії. Проте, попри це, він прагнув займатися
педагогікою. У повітовому училищі, куди він намагався влаштуватися працювати,
випускнику Московського університету відмовили. Його прямим начальником був відомий
українофоб граф Дмитро Толстой, за різкий відгук про якого його звільнили 1 серпня 1854
року.[10] Але під час роботи у міністерстві Костянтин Дмитрович у 1851 році одружився з
подругою свого дитинства, Надією Семенівною Дорошенко, яка походила з дворянського
українського роду Дорошенків, якій належав хутір Богданка у Глухівському повіті
Чернігівської губернії. У той же час педагог писав критичні статті у журналах
«Современник» і «Библіотека для чтенія».
1854 року Ушинський почав викладати російську словесність та юридичні предмети у
Гатчинському сирітському інституті, а наступного 1855 року став інспектором його класів.
Там він пропрацював до 1859 року. Згодом у 1859 році Ушинського на його прохання було
призначено інспектором у Смольний інститут шляхетних дівчат. З наступного 1860 року
Ушинський став редактором «Журнала Министерства народного просвещения». Він
перетворив його з сухого збірника офіційних доручень і наукових статей у педагогічний
журнал, який був доволі актуальним і розвивав нові течії в області освіти. 1861 року вчений
видав перший підручник для початкової школи «Дитячий світ» у двох частинах. Наприкінці
того ж року Ушинського було усунено з посади редактора журналу Міністерства народної
просвіти За сфабрикованим доносом священика Віталія Гречулевича у січні 1862 року
Костянтина Дмитровича було звільнено. Під час роботи у Смольному інституті Ушинський
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втратив багато сил і був виснажений постійними чварами. Це призвело до важкої хвороби, із
горла потекла кров і за короткий час посивів.
Через переконання й передові ідеї, які не віталися тоді в імперії, царська влада
переслідувала Ушинського і він фактично був вигнаний з Батьківщини на п'ять років. Він
приїхав до Швейцарії на лікування, де детально обґрунтував у своїх працях свою позицію
щодо педагогіки. Там він написав свою капітальну працю «Педагогічна антропологія». У
1862—1867 роках Костянтин Дмитрович жив за кордоном, де вивчав стан шкільної справи,
досвід народних шкіл, вчительських семінарій та жіночих навчальних закладів в Європі.
Побував у Німеччини, Франції, Бельгії та Італії, досліджуючи досвід цих країн в освітній
справі. Одним з улюблених авторів Костянтина Дмитровича був Микола Гоголь. У 1868 році
у Санкт-Петербурзі вийшов перший том класичного твору Ушинського «Людина як
предмет виховання», а наступного року ще один том. Також під час свого вигнання вчений
написав такий твір, як «Листи із Швейцарії», загальновідомі підручники «Рідне слово» (у
трьох частини), «Керівництво до викладання за „Рідним словом“» (дві частини) та кілька
десятків статей, присвячених проблемам педагогічної психології. Повернувшись з-за
кордону, Ушинський продовжив займатися науковою діяльністю та доклав зусиль до
завершення видання твору «Людина як предмет виховання (спроба педагогічної
антропології)». У травні 1868 року класик української педагогіки поїхав до Криму на
лікування, але доїхав лише до Києва та був змушений повернутися на старий хутір Богданку,
де пробув усе літо того року. Зиму ж 1869 року він перебував у Санкт-Петербурзі й готував
до видання третій том «Педагогічної антропології» та «Рідне слово» (для учнів третього
класу). У лютому 1870 року вчений одержав у Чернігові закордонний паспорт і поїхав на
лікування в Італію, але добрався лише до Відня, де захворів і повернувся до Криму й провів
там літо. У вересні цього ж року Ушинський прибув до сім'ї на хутір Богданку, де він
дізнався, що його старший син Павло трагічно загинув. Той, повернувшись додому після
закінчення гімназії, поїхав з товаришами у сусіднє містечко Вороніж на полювання та
смертельно себе поранив.
Після трагічної смерті сина Павла Ушинські купили будиночок у Києві на вулиці
Тарасівській поблизу Київського університету. Ще до селянської реформи 1861 року
Ушинські звільнили від кріпацтва селян і віддали їм значну частину своєї землі. У жовтні
1870 року Ушинський разом з синами Володимиром та Костянтином і своїм секретарем
О. Ф. Фролковим виїхав до Криму на ще одне лікування. Але у дорозі він застудився,
захворів на запалення легенів і зупинився в Одесі у готелі під назвою «Отель дю Норд» у
провулку Чайковського. В останні дні він активно правив рукопис третього тому
«Педагогічної антропології». Пізно вночі, коли вся сім'я відпочивала, Костянтин Дмитрович
Ушинський у черговий раз сів у крісло за письмовий стіл і взявся правити рукопис
«Педагогічної антропології» та помер за робочим столом о другій годині ночі 22 грудня 1870
(3 січня 1871) (за деякими іншими даними: 21 грудня 1870 (2 січня 1871) року, 23 грудня
1870 (4 січня 1871) року або ж 24 грудня 1870 (5 січня 1871) року). Місцева газета «Одеський
вісник» писала: «…В Одесі не знайдеться жодного вчителя, жодної освіченої людини,
жодної матері, яка дбає про своїх дітей, кому не було б відоме ім'я Костянтина
Ушинського. Без усякого сумніву кожний з них готовий був би зробити все можливе, щоб
утамувати муки страдника». Як і великий класик української літератури Тарас Шевченко,
Костянтин Ушинський, бувши тяжко хворим, заповідав поховати його на схилах Дніпра.
Труну з тілом Ушинського 28 грудня 1870 (9 січня 1871) року було перевезено до Києва.
Поховано його у святому місці, у некрополі Видубицького чоловічого монастиря під
старезним каштаном. Костянтин Дмитрович став основоположником нової народної школи.
Основою виховання молодого покоління в дусі патріотизму, любові до Батьківщини та свого
народу Ушинський вважав народність і наголошував, що «у кожного народу своя особлива
національна система виховання, своя особлива мета й особливі засоби в досягненні цієї
мети», а також «будь-яка жива історична народність є найпрекрасніше творіння Боже на
землі і вихованню залишається лише черпати з цього багатого й чистого джерела». Серед
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найбільш популярних статей та праць можна відзначити: «Про користь педагогічної
літератури»; «Три елементи школи»; «Про народність в громадському вихованні» тощо.
Ушинський видав навчальні книги «Рідне слово» та «Дитячий світ». У передмові до
книги «Рідне слово» Ушинський написав: «Я не думаю, щоб будь-хто був спроможний
змагатися з педагогічним генієм народу». Ці два підручники побудовані на основі народної
творчості зокрема української: казках, піснях, прислів'ях, приказках, загадках. Український
радянський педагог Микита Грищенко, аналізуючи підручники, писав: «…К. Д. Ушинський
„Рідним словом“ зробив у педагогіці те, що колись Пушкін зробив у поезії своїм твором
„Руслан і Людмила“, що після німецької мертвечини, затхлого повчання у вигляді моральних
сентенцій в школі раптом почулася жива мова, задзвенів бадьорий дитячий сміх». У статті
«Три елементи школи» (1857) він дослідив співвідношення виховання та навчання.
Аналізуючи досвід шкіл Великої Британії, Німеччини та Франції, Ушинський дійшов
висновку, що розрив між вихованням призводить до суперечливості педагогічного процесу,
позбавляє його цілісності й ефективності. Костянтин Дмитрович виступав проти позбавлення
школи її виховних функцій та завдань. У статті «Про засоби поширення освіти через
грамотність» (1858) автор переконливо доводив педагогічну неспроможність прямолінійного
зближення моральності та грамотності. Перебуваючи на лікуванні у Швейцарії, Костянтин
Дмитрович написав свою капітальну працю «Педагогічна антропологія». 1868 року видав
перший том однієї з основних своїх робіт — психолого-педагогічного та філософського
тритомного твору «Людина як предмет виховання», а наступного — другий том цієї
важливої праці. Костянтин Ушинський вважав: «Мистецтво виховання — це мистецтво
розвитку свідомості і волі…». По поверненню на українські терени Костянтин Дмитрович
видав третій том твору «Людина як предмет виховання».
Значне місце у педагогічній спадщині видатного педагога Ушинського посідають
питання сім'ї і родинного виховання. Погляди Ушинського на родинне виховання
формувались на ґрунті великої поваги до народу. Найпершим обов'язком громадянина та
батька сім'ї є виховання громадян, корисних для суспільства, — вважав учений. Найкращою
вихователькою в родині Ушинський вважав матір Любов Степанівну Гусак-Капніст. У своїх
творах видатний педагог присвятив багато сторінок жінці, матері-виховательці. Вона є
«необхідним посередницьким членом між наукою, мистецтвом і поезією, з одного боку,
звичаями і характером народу, з другого…». Ушинський також сповідував реалістичну
педагогіку за прикладом Яна Амоса Коменського, Джона Локка, Йоганна Песталоцці тощо.
Костянтин Ушинський багато уваги приділяв фізичному розвитку людини. Він залишив
після себе багато робіт, присвячених фізичному вихованню. Найвідоміші з них: «Потреба
відпочинку і сну»; «Воля як влада душі над тілом»; «Схильність до лінощів»; «Фізіологічне
пояснення довільності рухів»; «Фізична теорія довільності рухів»; «Мускули»; «Загальні
зауваження про фізичне виховання» тощо.
Деякі дослідники Ушинського порівнюють його з такими вітчизняними освітніми
діячами, як Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі Йов Борецький, Мелетій
Смотрицький, Іоанікій Ґалятовський, Григорій Сковорода, Василь Сухомлинський, а також
такими всесвітньо відомими педагогами, як чеський мислитель-гуманіст і письменник Ян
Амос Коменський, французький філософ-просвітник Жан-Жак Руссо, швейцарський педагогдемократ Йоганн Генріх Песталоцці, німецький педагог Адольф Дістервег тощо. На ідеях
Ушинського зросли та змужніли українські педагоги, зокрема Христина Алчевська, Григорій
Ващенко, Борис Грінченко, Тимофій Лубенець, Антон Макаренко, Софія Русова тощо. Як
просвітитель і педагог Ушинський основні надії щодо перетворення суспільства покладав на
просвіту народу, поширення економічних і правових знань, створення розумних і
справедливих законів. Праці Костянтина Дмитровича неодноразово перевидавалися до 1917
року, однак з 1917 до 1946 року вони не видавалися взагалі. До 1990 року було надруковано
близько 400 тисяч примірників різних творів педагога. Власне його підручник «Рідне слово»
перевидавався 150 разів, а «Дитячий світ» — 70. За радянських часів найбільш повним
зібранням стали одинадцятитомник загальним тиражем 25 тисяч примірників (у 1948—1952
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роках), виданий у Москві російською мовою, та шеститомник — 50 тисяч примірників (у
1952—1955 роках), виданий у Києві українською мовою. Проте, як повідомляють
дослідники, багато його творів утрачені або стали частиною приватних колекцій, а з виданих
за радянських часів вилучені деякі фрагменти, особливо ті, що стосувалися місця та значення
релігійного виховання дітей молоді. А видавалися, цитувалися й пропагувалися ті ідеї, які
були необхідні для виховання молодого покоління за умов соціалістичної системи. Цю
прогалину нині дослідники намагаються заповнити. Зокрема у 1998 року у Луганську
вийшла праця «Непізнаний Ушинський. Хрестоматія науково-християнської педагогіки».
Окрім педагогічної діяльності Костянтин Дмитрович Ушинський займався також й
правознавством. Він відстоював ідеї природного права, яке зобов'язане впливати на характер
регулювання суспільних відносин на державному рівні. Свої правові погляди він виклав у
таких своїх роботах, як: «Про камеральну освіту» (1848); «Про злочинність в Англії і
Франції» (1854); «Лист про виховання спадкоємця російського престолу» (1859); «Людина як
предмет виховання. Досвід педагогічної антропології» (т. 1–2, 1868—1869) тощо.
Окрім того, правознавець був прихильником запровадження в університетах курсу так
званого камерального права, де, за його поглядами, мали б поєднуватися адміністративні
закони та заклади із законами економічного характеру. На його думку камералізм — це
наука не про приватне господарство, а про державне або ж суспільне чи народне. Приватне
та загальнонародне права мають доповнювати одне одного, «правильно багатіюча людина»
нікого не розорює, оскільки справжнє багатство вигідне і для індивіда, і для народу, на
думку Ушинського. Щодо кримінального права, український педагог вважав кожний злочин
соціально обумовленим явищем. Також він надавав великого значення моральному
вихованню та самовихованню особистості. Костянтин Ушинський завжди своєю
Батьківщиною вважав Україну. У листі від 9 вересня 1868 року до свого друга Лева
Модзалевського писав: «Наступного року думаю переїхати до себе на Батьківщину — в
Київ». Зокрема, він сам підтверджував свою національність: «Ні, я українець: рід наш
старовинний, малоросійський, дворянський. Всі родичі, діди, дядьки і батьки були
українцями, народилися й поховані в українській землі»
Однією з ознак народності, наголошував Костянтин Ушинський, є мова — найкращий
виразник духовної культури народу. «Мова — найважливіший, найбагатший і
найміцніший зв'язок, що зв'язує віджилі, живущі і майбутні покоління народу в одне
велике, історичне живе ціле… Коли зникає мова народна в устах народу, до того часу
живий і народ… Відберіть у народу все — і він усе може повернути; але відберіть
мову — і він ніколи більше вже не створить її; нову батьківщину навіть може
створити народ, але мови — ніколи; вимерла мова в устах народу — вимер і народ.
Наша мова… мелодична, співуча мова…, на якій існує така народна література, якою
ще недавно співав Шевченко, виганяється зі школи, мовби якась чужа! А який
невичерпний матеріал народна поезія дає для розвитку найблагородніших і найніжніших
почуттів у серці молодого покоління». Сам же педагог володів не тільки російською та
українською мовами, а ще й грецькою, латинською, англійською, французькою, німецькою
мовами. Вшанування пам'яті. Вулиця Ушинського, Провулок Ушинського та Пам'ятник
Костянтину Ушинському. 1946 року у місті Ярославль вулицю Червону було перейменовано
на вулицю Ушинського. 1955 року у Києві було названо провулок на честь Ушинського, а у
1957 році — вулиця. 2 жовтня 1970 року під час забудови району Гражданки у СанктПетербурзі одну з вулиць цієї місцевості було названо на честь великого педагога.
У 1974 році у Києві ж Костянтину Ушинському було встановлено пам'ятник, який збудували
український скульптор Олександр Скобліков та український архітектор Анатолій Ігнащенко.
Тоді ж, за радянських часів, було впроваджено дві наукові нагороди: Медаль імені К.
Ушинського та Премія імені К. Ушинського, остання присуджувалася Академією
педагогічних наук РРФСР). Окрім того, Одеському педагогічному інституту було надано ім'я
Костянтина Дмитровича.
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Додаток 3. Тартаковский М.С. - біографія і науковий вклад
Тартаковский Маркс Самойлович —писатель, историк, философ живёт
Мюнхене(Бавария). Родился 13 июня 1930 в гор. Бердичеве (Правобережная Украина) в
семье учителей (без высшего образования): Самуил Аврумович 1896, Черкассы —
1973, Москва, Перль Лейбовна 1894, Сквира — 1971, Москва; с августа 1941 г. до конца
жизни — заводские рабочие (отец — слесарь-ремонтник станков и механизмов)[1].
В июле 1941 г. накануне взятия Бердичева гитлеровцами вышел с родителями из города и
прошёл (частично с отступающей советской армией) почти всю Украину — до Артёмовки на
Донбассе.
С 1941 г. жил в Самарканде (Узбекистан), Киеве, Херсоне (Украина), Москве, с
1994 г. Дессау (б. ГДР); с 1997 г. живёт в Мюнхене (Бавария).
В 1948 г. окончил школу № 49 (Киев) с украинским языком преподавания.
1948-50 гг. — философский ф-т (отд.логики) Киевский университет (был исключён с
обвинением в космополитизме); 1949-51 гг. — ВШТ Киевского ин-та физкультуры (диплом с
отличием).
1951-52 гг. — спортивный тренер (Херсон);
1952-55 гг. — рихтовщик прессо-сварочного цеха Киевского мотоциклетного з-да.
1955-61
гг. —
студент-заочник Литературного
института
имени
А. М. Горького (единственный из всех абитуриентов был принят по рукописи повести «В
нашем общежитии» без обязательной рекомендации местного ССП).
Все эти годы проживал бомжем в Москве за счёт гонораров от разных изданий.
Журналистские командировки по России от Краснодара до Петрозаводска, по Украине,
включая Крым, Закарпатье, Галицию, по Закавказью, Прибалтике, Казахстану, республикам
Ср. Азии.
Первые книжные публикации (заурядные): повести «Обыкновенное счастье», «Твой
лучший друг»; очерки в периодике и сборниках.
С 1967 г. на протяжении четверти века тренер в бассейне подводного плавания ВМК
(Москва, Тушино), преподаватель кафедры физвоспитания МХТИ им. Менделеева. Опыт
этой работы — публикации в ж-ле "Здоровье", отдельные издания, вышедшие массовым
тиражом: "Уроки физической гармонии", "Нетрадиционная физкультура", "Все хотят быть
красивыми", "Жить, не старея"...
С 1989 г. представилась возможность публикации того, что было написано ранее:
«Человек — венец эволюции» (М. «Знание», 1990 г.; тираж 2 млн.450 тыс.)
«В поисках здравого смысла», философские очерки (М. «Моск.рабочий», 1991 г. 335 стр.,
тираж 5 000)
«Акмеология. Эрос и личность» (М. «МЖ Панорама», 1992 г. 313 стр., тираж 35 тыс.).
«Homo eroticus», роман (М. «Панорама», 1993 г. 286 стр, тираж 40 000)
«Историософия. Мировая история как эксперимент и загадка» (М. «Прометей», 1993 г., 333
стр., тираж 5 000).
Очень немногие историки (Гегель, Маркс, Милль, Тойнби, Хантингтон и другие)
касались главного — «механизмов» мировой истории. М. Тартаковский рассматривает
историю человечества как развитие общечеловеческой психики: мировая история есть
эволюция общинной (коммунальной) человеческой особи — к индивидуальной личности,
осознающей и направляющей (в силу возможности) собственное бытие. Определяются
таким образом критерии прогресса, застоя и регресса в истории. В Сети (в сокр.) —
«Мировая история как эксперимент и загадка»
«Акмеология» — первая из изданных книг с данной тематикой. Следующая за
названной «Акмелогией», вышедшей в 1992 г., вышла через три года: А. Деркач «Общая и
прикладная акмеология».
Возникли экзотические направления: «креативная акмеология», «синергетическая»
т.п. — тогда как суть «Акмеологии» М. Тартаковского проста и чётко сформулирована во
входных данных: «Акмэ» (др.-греч.) — зенит жизни, время расцвета физических,
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умственных, творческих потенций человека. Акмэ совпадает с пиком сексуальной
активности, взаимосвязь здесь очевидна. Как продлить это состояние?.." Методика,
упражнения, практические рекомендации»
Переезд в Германию в 1994 г., разрыв непосредственных связей с московскими
издательствами, упадок самого книгоиздания, всё более вытесняемого интернетом, придал
автору новый стимул.
Автобиографические повести М.Тартаковского, опубликованные ранее в СССР,
публикуются в Сети уже без обязательных некогда цензурных изъятий и искажений:
«Пешая одиссея» (в Сети также — «Как я провёл тем летом…»); «Мокрые паруса»; «Моё
дело или Всё кувырком»; «Убить человека…»; «Homo eroticus» (в Сети в полной авторской
редакции — «Сплетенье ног»).
Мировая история: «Почему китайцы не открыли Америку», «Москва — Пекин» и многие
другие. Например,
Российская история: «Сексуальность и революция»; «Серебряный век, обернувшийся
веком кровавым»; «Сын Александра Блока» и другие. Еврейская история: «Откровение Торы
и реальности нашего века»; «Шестидневная война. Взгляд из Москвы»; «д’Акоста в
современном мире» и другие. Новейшая история: «Кто развязал Вторую мировую войну?»;
«Оболганная трагедия (Мировая война и её комментаторы)»;
«Адольф Гитлер и его книга»; «Геополитика — искусство компромисса» и другие.
Гипотезы, проекты: «Циклы Мироздания»; «Вектор эволюции»; «Лики грядущего»;
«Проект — Россия»; «Проект — Израиль»; «Проект для Ближнего Востока»; «Латиница или
кириллица (О всемирном интернет-алфавите)» и другие.
Женат в первом браке с Валерией Тищенко (р. 1939 г., биолог; в браке Тартаковская) — дочь Елена (р. 1963), внучка Дарья, внук Василий, правнучка Варя; во
втором — с 1966 г. с Верой Треско (р. 1946 г., программист; в браке — Тартаковская) —
дочери Валерия (р. 1969) и Ольга (р. 1980), сыновья Константин (р. 1974) и Александр (р.
1987); внуки Артур, Томас, Эйтан, внучки Марина, Лина, Паула.
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Додаток 4. Женщины, изменившие мир.
Они обладают потрясающей силой духа, не боятся рисковать и, безусловно, опережают свое время. Они
восхищают, завораживают, переворачивают сознание и историю в целом, — 33 женщины, изменившие мир. И
если вдруг вам сейчас не хватает вдохновения, пусть их истории станут источником того самого заряда
энергии, с которым можно добиться не меньших успехов.
Мария Склодовская-Кюри
Французский ученый-экспериментатор польского происхождения,
педагог, общественный деятель. Известна своими исследованиями в
области радиоактивности, удостоена Нобелевской премии: по физике и по
химии, первый дважды нобелевский лауреат в истории.

Маргарет Гамильтон

Была ведущим инженером-программистом в проекте пилотируемой
программы полетов к Луне «Аполлон», а на приведенной выше фотографии
она стоит перед распечаткой кода для бортового компьютера «Аполлон»,
изрядную часть которого она сама написала и ревизировала.

Катрин Швитцер
Американская писательница и телекомментатор, наибольшую известность
получила как первая женщина, официально пробежавшая Бостонский марафон. На
фото видно, как непросто ей это далось. Представитель организаторов
марафона пытался силой увести ее с трассы и, по словам Швитцер, потребовал,
чтобы она «вернула номер и убиралась к черту с его марафона». Фотографии этого
инцидента попали на первые страницы ведущих изданий мира.
Валентина Терешкова

Первая в мире женщина-космонавт, совершившая полет в одиночку. Полет на
космическом корабле «Восток-6″ продолжался почти трое суток. К слову, своим
родным Терешкова сказала, что уезжает на соревнования парашютистов, о полете
они узнали из новостей по радио.

Кейт Шеппард
Лидер суфражистского движения в Новой Зеландии. Именно Новая Зеландия стала
первой страной, где суфражистки добились успеха: в 1893 году женщины получили
право голосовать на выборах.

Амелия Эрхарт

Элиза Зимфиреску

Американская писательница и пионер авиации, ставшая первой женщиной-пилотом,
перелетевшим Атлантический океан, за что Амелия была награждена Крестом Летных
Заслуг. О своих полетах она написала несколько книг-бестселлеров, а также стояла у
истоков организации женщин-пилотов «Девяносто девять» и была избрана ее первым
президентом.

Наряду с ирландкой Алисой Перри румынка Элиза Зимфиреску считается одной из
первых женщин-инженеров в мире. Из-за предубежденного отношения к женщинам в
науке Замфиреску не приняли в Национальную школу мостов и дорог в Бухаресте. Но
Элиза не стала отказываться от своей мечты и в 1909 году поступила в академию
технологий в Берлине. Элиза руководила несколькими исследованиями, которые
помогли найти новые источники угля и природного газа.
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Роза Ли Паркс

Американская общественная деятельница, зачинательница движения за права чернокожих
граждан США. Конгресс США удостоил ее эпитетом «Мать современного движения за
гражданские права».

София Ионеску

Выдающийся румынский нейрохирург, принято считать, что София была одной из
первых женщин-нейрохирургов в мире.

Надя Команечи

Всемирно известная румынская гимнастка. С раннего детства Надя Команечи
занималась спортивной гимнастикой и получала от этого большое удовольствие. По
мнению самой спортсменки, занятия спортом дали ей больше возможностей, чем ее
сверстникам, ведь уже в возрасте 9-10 лет она побывала во многих странах
мира. Команечи вошла в историю как пятикратная олимпийская чемпионка, первая в
истории спортивной гимнастики получила 10 баллов за свое выступление.

Сара Такрал
Первая женщина-пилот в истории Индии. Свою лицензию Сара получила в возрасте 21
года.
Мать Тереза (Агнес Гондже Бояджиу)

Ана Аслан

Известная во всем мире католическая монахиня, основательница женской монашеской
конгрегации «Сестры Миссионерки Любви», занимающейся служением бедным и
больным. В 1931 году она приняла постриг и взяла имя Тереза в честь
канонизированной монахини-кармелитки Терезы из Лизье. Около 20 лет она
преподавала в женской школе святой Марии в Калькутте/ В 1979 году матери Терезе
была присуждена Нобелевская премия мира.
Румынская исследовательница, направившаяся свою деятельность на борьбу со
старением. Аслан основала в Бухаресте единственный в Европе Институт
геронтологии и гериатрии и разработала препарат для страдающих артритом
пожилых людей. Также
Ана создала
препарат
«Аславитал
для
детей»,
предназначенный для лечения детского слабоумия.

Рита Леви-Монтальчини
Итальянский нейробиолог, лауреат Нобелевской премии, которую она получила за
открытие факторов роста. Рита Леви-Монтальчини учредила специальный
благотворительный фонд, помогающий женщинам из стран третьего мира получать
высшее образование. Она стала первой женщиной, принятой в Папскую академию
наук; а в 2001 году была назначена пожизненным сенатором Итальянской Республики.
Берта фон Зутнер
Австрийский деятель международного пацифистского движения. В 1889 г. вышла
ее книга «Долой оружие!» («Die Waffen nieder»), рассказывающая о жизни молодой
женщины, судьба которой была искалечена европейскими войнами 60-х гг. XIX в. О
ней заговорил мир как о ведущем борце за мир. В 1905 году Берта стала первой
женщиной — лауреатом Нобелевской премии мира и второй женщиной,
получившей Нобелевскую премию.
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Гертруда Кэролайн
Первая женщина, переплывшая Ла-Манш (1926). «Королева волн» – так ее
называли в США. Она пересекла канал брассом, потратив на это 14 часов 39
минут.
Хеди Ламарр

Ада Лавлейс

Популярная в 1930—1940-е годы австрийская, а затем американская актриса кино, а
также изобретатель. Звезда Голливуда родом из Европы и авангардный композитор
(речь о Джордже Энтайле) вместе придумывают новый способ кодировки сигналов,
препятствующий их глушению. Ламарр, чья кинокарьера продолжилась после Второй
мировой войны, не только спасла множество кораблей флота США от вражеских
торпед (ее технологию обнаружили заново и стали широко применять уже в 1960-е,
начиная с Карибского кризиса), но и стала прародительницей стандартов Wi-Fi и
Bluetooth.
Британский математик, считающаяся первым программистом в истории. Ада —
дочь известного поэта Джорджа Гордона Байрона.

Билли Джин Кинг
Знаменитая американская теннисистка, рекордсменка по числу побед на
Уимблдонском турнире. По ее инициативе создана Всемирная женская теннисная
ассоциация со своим календарем и призовыми, не меньшими чем в мужском теннисе.
Грейс Хоппер

Анна Ли Фишер

Стефани Кволек

Малала Юсуфзай

Американская
ученая
и
контр-адмирал
флота
США.
Являясь
первооткрывательницей в своей области, она была одной из первых, кто писал
программы для гарвардского компьютера. Также она разработала первый
компилятор для компьютерного языка программирования, развила концепцию
машинно-независимых языков программирования, что привело к созданию COBOL.

Первая мама-космонавт. На момент полета в шаттле «Дискавери» в качестве
специалиста полета ее дочери Крисни Энн было чуть больше одного года.

Американский химик польского происхождения, которая изобрела кевлар. За 40
лет работы ученым-исследователем она получила по разным данным от 17 до 28
патентов. В 1995 году она стала четвертой женщиной, которые была принята в
Национальный зал славы изобретателей, а в 2003 году она была принята в
Национальный зал славы женщин.

Пакистанская правозащитница. В 2012 году ее попытались убить за
свою деятельность и высказывания, но врачи спасли девушку. В 2013 году она
выпустила автобиографию и прочитала речь в штаб-квартире ООН, а в в 2014-м
она получила Нобелевскую премию мира, став самым молодым лауреатом (17 лет).
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Додаток 5. Інженерія кохання (Е. Сушко)
«Інженерія інтимно-особистісного спілкування» - новий науковий напрям в
практичній психології. Його інструменти здатні надавати реальну допомогу людям, що
потрапили в складні життєві ситуації. По матеріалу книги «Інженерія кохання». Багато
тисячоліть людство намагається зрозуміти сенс і суть почуття, яке ми називаємо любов'ю.
Філософи і психологи, біологи і фізіологи, релігійні діячі та пересічні обивателі мають різні
точки зору на це явище. Більшість з них вважає свій погляд єдино вірним і твердо в цьому
переконана. Незважаючи на те, що за останнє сторіччя в даній галузі знань зроблені видатні
відкриття, вчені мужі свої позиції так і не зблизили.
У зв'язку з цим виникає резонне питання, якщо цілісна концепція кохання до сих пір не
вироблена, то на що потрібно орієнтуватися простим громадянам при вирішенні практичних
завдань? Які теорії, правила поведінки, прийоми спілкування необхідно використовувати,
щоб з найбільшою ймовірністю зуміти завоювати або зберегти почуття? Все, що ми про це
читаємо й чуємо в ЗМІ вкрай суперечливо. Автори безлічі науково-популярних книг, своїми
взаємовиключними порадами тільки ще більше заплутують ситуацію.
Так що ж робити в хвилини кризи закоханим людям, звідки черпати об'єктивну інформацію,
що дозволяє вирішувати проблеми, що виникли в спілкуванні з близькою людиною? Як її
грамотно використовувати? Сьогодні відповідь на це актуальне і хвилюючих багатьох людей
питання дає новий науковий напрям - «Інженерія інтимно-особистісного спілкування» або
в просторіччі - інженерія кохання. Тут хочеться провести паралель з мудрою думкою про те,
що можна дати голодній людині рибу, і вона буде сита один раз, а можна дати сітку і
навчити ловити рибу - і людина буде ситою завжди. У сучасному освіченому суспільстві
давно пора відмовитися від нав'язування співгромадянам астрології і екстрасенсорики, що
суперечать здоровому глузду порад та непрацюючих прийомів. На чільне місце, давно пора
поставити системні знання, що дозволяють людям самостійно проектувати свої дії і
усвідомлено робити вчинки, що ведуть до вирішення виниклих проблем.
Хтось, напевно, подумав, а причому тут інженерія, невже через слова «проектувати»?
Справа в тому, що якщо в минулому було створено щось хороше, це вже не треба
винаходити знову. Колесо було відкрито один раз, і тепер воно активно використовується у
все більш і більш досконалих механізмах. У давні часи заснована і така наука як інженерія,
покликана вирішувати конкретні проблеми людства з використанням досягнень науки,
техніки, ресурсів і законів природи. А хто посміє стверджувати, що нещасна любов не
загальнолюдська проблема?
Інженерами створені космічні кораблі і кавоварки, спроектовані комп'ютери та
мухобійки. Ці люди як ніхто інший і в дуже великому, і в найменшому, вміють
використовувати інтелектуальні здобутки людства і реалізовувати закладені в них ідеї. Вони
практично завжди знаходять правильні відповіді на поставлені питання і не тому, що
володіють видатними особистими якостями, а завдяки системному підходу та чіткій
покроковій стратегії.
Суть інженерного підходу полягає в тому, що шлях до досягнення поставленої мети
проходить через обов'язкові фіксовані етапи, такі як збір інформації, постановка завдання,
ескізний проект, макет, розробка робочої документації, дослідна експлуатація зразка. На
відповідних стадіях розробки проекту вивчаються характеристики використовуваних
матеріалів, виконуються необхідні розрахунки на міцність і тільки потім знову вперед, крок
за кроком.
Багатьох гуманітаріїв лякає слово інженерія, для них неприйнятний утилітарний підхід до
вирішення питань, пов'язаних з стосунками статей. Але чим більш консервативним у своїх
поглядах такі фахівці, тим більше вони схиляються перед визнаними авторитетами, їх ідеями
та висловлюваннями. Тому, нагадаю слова одного із засновників радянської психології Льва
Виготського. Ще на початку двадцятого століття, обговорюючи кризу в цій науці, він
стверджував, що вона повинна орієнтуватися на психопрактики. Психопрактики, повинні
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будуватися з оглядкою на інженерію, а сама психологічна теорія нагадувати природну науку.
Гранично коротко і точно.
Ми часто чуємо з вуст шанованих людей поширену фразу: «Відносини необхідно будувати».
Але це не зовсім вірна порада. Хтось знову обуриться: «Все правильно, не можна чекати
милості від природи і суспільства, сподіватися на випадковість - будувати треба». А ось і ні!
Закони інженерії свідчать - перш, ніж щось побудувати, це необхідно грамотно
спроектувати!
Якщо в процесі проектування ви переконаєтеся, що не володієте матеріалами,
здатними забезпечити конструкції необхідну міцність, надійність і працездатність,
приступати до будівництва безглуздо. Споруджений вами механізм може не запрацювати або
відразу зламатися. Більш того він здатний вибухнути, завдавши своїми осколками глибокі
рани, часто не сумісні з подальшим життям. У техніці це тілесні травми, а в любові,
природно, душевні, але болять вони не менш сильно і гояться набагато довше.
В інженерії кохання основними конструкційними матеріалами не є метали і пластмаси, а
певні фактори, пов'язані з потягами і потребами людини. В їх основі лежать фізіологічні та
психологічні особливості конкретної особистості, наприклад, такі як темперамент і характер.
При цьому добувати все відсутнє доводиться в глибинах тієї ж самої особистості.
Як правило, у процесі фізичного розвитку, виховання та освіти наші «копальні» давно
видали нагару все хороше і погане, закладене в людині природою. А решта недобутих
ресурсів настільки глибоко залягають в генах і підсвідомості, що дістатися до них досить
важко. Але навіть тим будівельним матеріалам, які вже є в наявності не так просто надати
відповідну форму, яка відповідатиме вимогам партнера. Для цього завжди необхідно
відповідне обладнання у вигляді волі і працьовитості, працездатності і терпіння.
Помиляється і той, хто думає, що інженер, отримавши завдання на проектування, відразу
починає щось креслити і винаходити. Найперший крок - це формулювання завдання. Його
зміст повинен отримати точний і вичерпний опис, внаслідок чого виникає постановка задачі,
яка містить список вимог, яким має задовольняти виріб. Досвідчені фахівці завжди говорять,
що якщо завдання вдається правильно поставити, то це вже більше половини її розв’язку. На
даному етапі необхідно визначитися і з терміном експлуатації того, що буде створено в
результаті проектування. Інтимно-особистісні проекти, що розробляються обов'язково
потрібно розмежовувати за часом використання: один романтичний вечір, місячну відпустку
на курорті, кілька років спільного проживання або сім'я на все життя. Кожен з варіантів
передбачає свій список вимог до людей, що вступають у близькі відносини. Ми можемо
побажати отримати від потенційного партнера все, що завгодно, а от для вірної оцінки його
реальних можливостей і здібностей задовольнити ці вимоги, завжди необхідна додаткова
інформація. Вона потрібна і для того щоб тверезо оцінити свій потенціал. Важливо
визначити володієте ви в даний момент достатніми ресурсами для вирішення поставленого
завдання. При проектуванні відносин збір такої інформації - це обов'язковий і
найважливіший етап, від успішності виконання якого багато в чому залежить не тільки
підсумковий результат, але і прийняття рішення про його початок.
Не повинно бути проектування та будівництва кохання заради самого почуття, завжди
необхідно бачити перед собою конкретну кінцеву мету, хоча б таку очевидну - як прожити
разом з коханою людиною довгі і щасливі роки. При цьому кошти, за допомогою яких
передбачається досягти цього результату мають бути в наявності, або зобов'язаний існувати
чіткий план де, як і коли їх можна отримати.
На жаль, в короткій статті неможливо розкрити всі деталі та особливості інженерного
підходу до проектування та побудови взаємин партнерів. До публікації готується книга
«Інженерія кохання», де головні інструменти цього наукового напрямку описані більш
докладно. В цілому вони такі ж, як і у великий інженерії: методологія збору інформації,
мозковий штурм, винахідницька діяльність, аналіз і логіка, математика, візуалізація
отриманих результатів, неруйнівний контроль. Природно, є і деякі відмінності, пов'язані з
нетрадиційною сферою застосування.
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Щоб зрозуміти, як це працює, давайте розглянемо декілька конкретних прикладів з
розділу, пов'язаного з вирішенням винахідницьких задач. Візьмемо для зразка широко
поширений технічний прийом - «Принцип дроблення». Давно відомо позитивний вплив,
який чинить на відносини партнерів вчасно подарований букет квітів, але чомусь склалося
стереотипна думка, що чим букет більше і дорожче, тим краще. Щоб як у пісні: «Мільйон,
мільйон, мільйон яскраво-червоних троянд. З вікна, з вікна, з вікна бачиш ти», але якщо ви
слухали пісню до кінця, то знаєте що закоханий художник залишився і без взаємної любові
та без будинку, який він продав, щоб купити квіти. Це, звичайно, ефектний вчинок, гідний
згадки в літературі і музичному творі, але дуже необачний для реального життя. Навіщо
повторювати чужі помилки, якщо не дозволяють кошти можна піти іншим шляхом, проявити
винахідливість і удосконалити дорогу в матеріальному плані акцію, розділивши її на сотню
дрібніших і менш витратних.
Нехай, об'єкт вашої уваги, протягом декількох місяців, виходячи вранці зі своєї квартири,
бачить прикріплений до вхідних дверей скромну квітку - польову ромашку або волошку.
Запевняю, ефект від такого знака уваги буде набагато більше ніж від разового навіть дуже
дорогого букета.
Якщо у вас немає можливості купувати і збирати польові квіти, то необхідно застосувати
«Принцип посередника» - використовувати проміжний об'єкт, який переносить або передає
дію. Наприклад, писати квіти аквареллю на папері і відправляти свої творіння поштою або
кидати в поштову скриньку. Повірте малювати квіти, а тим більше перемальовувати з інших
листівок зовсім не важко і для цього не обов'язково бути художником.
А вже для зовсім «безруких» можна рекомендувати використовувати ще один прийом
«Принцип копіювання», що пропонує замість недоступного, складного, дорогого, незручного
або крихкого об'єкта використовувати його спрощені і дешеві копії. У нашому випадку - це
скачування фото квітів з мережі Інтернет та роздрукування їх на кольоровому принтері. Але
попереджаю, з точки зору психологічного впливу на партнера це вже не зовсім те, що треба.
Такі зображення несуть тільки знак уваги, в них немає частинки вашої праці і душі, що
цінується незрівнянно више. Винахідництво - процес творчий, який доставляє багатьом
людям інтелектуальне задоволення, і важливо не давати йому виходити за межі, окреслені
проектом. Не треба відразу замахуватися на глобальні рішення, навіть якщо вас спочатку не
влаштовують стандартні напрацювання та рекомендації. Один і той же прийом можна
використовувати багато разів. Щоб переконатися в універсальності рішень, одержуваних з
його допомогою, розглянемо ще один приклад.
Не менше, аніж квіти люди люблять і цінують віршовані поеми, написані в їх честь.
Зауважте, це стосується не тільки представниць слабкої статі і вінценосних осіб. Природно,
що більшість з нас не досить професійні в цій області, і не здатні подужати великі
літературні форми, але це і не потрібно. Можна писати і дарувати коханій людині, всього по
одній, нехай навіть не римованої, але красивій і образній фразі. А коли їх набереться
достатньо велика кількість, роздрукувати у вигляді невеликої книжечки. Буде, що на старості
років разом або на самоті почитати, згадати, а може, виникне бажання і поплакати, від
колись пережитого і неоціненого по гідності щастя кохання.
Говорячи про інженерію інтимно-особистісного спілкування не можна не згадати таку
її складову як математика. Вчені вже неодноразово висловлювали думку, що область знання
стає наукою лише після використання математики. Вона робить доступним для огляду довгі і
туманні словесні описи, її методи дають можливість не тільки аналізувати поточні події, але
й прогнозувати майбутні.
Сьогодні основою більшості математичних побудов, пов'язаних з любов'ю служить
широко відоме древньоіндійське визначення, описане в трактаті «Гілки персика»: Любов =
потягу душі, розуму і тіла. Сучасні автори наполегливо намагаються розшифрувати і
конкретизувати його складові, розмірковуючи про те, що потреби душі народжують дружбу,
потреби розуму - повагу, потреби тіла - сексуальне бажання. Але від цього дане визначення
не стає менш образним.
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Такі формули не вказують на конкретні соціальні та фізіологічні потреби людини,
особливості його потягу до людей певного генотипу, і тому не несуть достатньо інформації
для комплексного аналізу почуття. Деякі розробники математичних методів аналізу кохання,
особливо самодіяльні, на повному серйозі пропонують щось прийняти за 100 одиниць або
процентів, а потім розділити це на кількість проведених разом годин або виконати інші
математичні операції, що враховують тривалість погляду і тривалість поцілунку.
Можна навіть погодитися, що в якійсь мірі і ці фактори впливають на зародження і
розвиток почуттів, але серйозно сприймати такі формули не можна, особливо бажання їх
авторів суворо виконувати всі зазначені математичні операції для отримання числового
результату, який вважається остаточним і єдино вірним.
Це не означає, що змінним формули не повинні присвоюватися числові значення, але треба
чітко розуміти це у фізиці та математиці формула має ранг закону і не допускає
альтернативних тлумачень, а в психології доводиться оперувати середньостатистичними
закономірностями, що допускають виключення.
Для отримання вірного результату, в першу чергу, важливий зміст змінних, що
описують процес, а не математичні дії з присвоєними їм значеннями. Числові значення, які
призначаються змінним, тільки показують рівень впливу того чи іншого фактора на ситуацію
в цілому. Ця інформація, відображена на графіках і діаграмах, дозволяє наочно розглядати і
аналізувати поточні процеси, пов'язані з індивідуальними особливостями партнерів.
В інженерії кохання, формула - це, насамперед, найбільш зручний спосіб
систематизації всієї сукупності факторів, що впливають на досліджуване почуття. Вона
ґрунтується на конкретних потягах і потребах людини, дозволяє кількісно порівнювати
явища, ніж наближає їх до істини. На цьому терені трудилися і відзначилися вчені зі
світовим ім'ям, включаючи визнаного батька нейромаркетингу доктора Девіда Люїса, який
запропонував суспільству свій варіант математичної формули кохання.
Деякі фахівці не втомлюються стверджувати, що побудувати оптимальну модель
почуття і описати її за допомогою математичних методів неможливо, але хто говорить про
таку модель? З інженерної точки зору мова йде всього лише про макет, призначений для
аналізу почуття. Очевидно, що і спроектований конструкторами медичний манекен дуже
поганий аналог людського тіла, але в усьому світі з його допомогою вивчають основи
штучного дихання і рятують тисячі життів. Манекен виконує тільки покладену на нього
функцію і нікого не бентежить його недосконалість в іншому.
Багато хто з нас у спілкуванні з потенційними партнерами керуються широко відомою
приказкою: «Сміливість міста бере». Але в коханні, як і на війні, взяти місто і утримати його
це дві великі різниці, що вимагають різної стратегії і ресурсів. Коли мова йде про серйозні
стосунки необхідно не просто захопити «місто», важливо утримати його за собою на довгі
роки. Для цього не руйнувати вже існуючі будівлі треба, а проектувати і зводити нові більш
красиві і досконалі. Тут однією сміливості мало, і сили недостатньо, необхідно творча
працьовитість.
У битві за кохання, завдяки натиску можна здобути перемогу в окремій битві і якийсь
час зберігати позицію, закріпившись на «плацдармах» кафе і нічних клубів. Але, в підсумку
війну виграє більш підготовлений суперник і не обов'язково, той що володіє кращими
матеріальними ресурсами. Дуже прикро, коли гідні люди, які мають великий людський
потенціал терплять поразки на любовному фронті через відсутність необхідних знань з його
мобілізації і раціонального використання.
Колись давно великий Бернард Шоу сказав: «Ми навчилися літати в небі, як птахи.
Ми навчилися плавати в океані, як риби. Тепер залишилося навчитися жити на землі, як
люди». Саме тому нам непростимо забувати про професіоналів, які навчили людство високо
літати, глибоко плавати і ще багато чому іншому, життєво важливого і вкрай необхідному.
Сьогодні можна і потрібно активно використовувати багатовіковий досвід інженерії не
тільки для вирішення технічних завдань, а й у сфері спілкування. Наполегливо вчитися
застосовувати її специфічні знання і спеціальні інструменти для проектування та побудови
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гармонійних відносин між люблячими та близькими людьми. Тим більше що сотні тисяч
наших співгромадян навчалися в технічних вузах, і мають професійну кваліфікацію інженер. Їм, як кажуть, і прапор в руки!
Інженерія інтимно-особистісного спілкування не претендує на відкриття чогось непізнаного,
невідомого сучасній науці. Вона націлена на упорядкування та систематизацію всіх
об'єктивних знань про почуття любові з метою їх практичного використання. У цій області
психології сьогодні таке ж положення, яке було в хімії до створення Дмитром Менделєєвим
періодичної системи елементів.
Відомий вчений зумів привести в систему і розташувати в потрібному порядку давно
відкриті хімічні елементи і тепер навіть школярі легко складають рівняння хімічних реакцій.
Вони мають можливість, не змішуючи речовини в пробірці, на листку паперу побачити
ймовірний результат від своїх дій. Можуть заздалегідь дізнатися, чи не вийде в результаті
реакції агресивна кислота і при необхідності підібрати реактив, здатний її повністю
нейтралізувати.
Основи інженерії кохання так само прості, зрозумілі і максимально орієнтовані на
пересічних громадян різного віку рас і віросповідань. Вони доступні будь-якому індивіду, що
не змирився з невдачами в особистому житті, готовому щосили боротися за своє щасливе
майбутнє, щиро вірить, що любов не містичне диво, яке з'являється невідомо звідки, а явище,
що має свої закономірності, якими можна і потрібно управляти.
Долі людей непередбачувані, життя коротке або довге, щасливе чи нещасне нерозривно
пов'язане з безліччю закономірних подій і фатальних випадків. При цьому успішне
вирішення особистих проблем в більшості випадків залежить від конкретних дій людини, що
потрапила в складну ситуацію. Від його здібностей і працьовитості, терпіння і наснаги,
щирого бажання досягти поставленої мети.
Кожен з нас робить в особистому житті свій вибір, він може плисти по волі хвиль, без керма і
вітрил, сподіваючись на рятівні поради друзів, родичів і медійних персон. Може
зосередитися на регулярному вивченні гороскопів, походах до знахарів або молитвах. Але
може зібратися з силами і почати самостійно проектувати, будувати, ремонтувати свій
сімейний ковчег за законами сучасної науки і правилам створення передової техніки.
Математична формула кохання або вчися аналізувати свої почуття. В даний час
математичні методи настільки широко використовуються в усіх галузях знань, що ніхто не
наважиться заперечувати необхідність їхнього застосування й у психології. Дійсно, коли
мова йде про математичну статистику, питання не виникають, але варто спробувати за
допомогою математичного виразу описати певну емоцію чи почуття, і опонентів не злічити.
У Європі та США щороку з'являються нові роботи в цій галузі. З останніх розробок, за
ступенем цитованості, лідирують дві формули щастя - нейрофизиолога доктора Девіда Люїса
з університету Сассекса і британських психологів Керола Ротвелл і Пітера Коена. Розглянемо
докладніше формулу британських фахівців як більш відому в нашій країні. У деяких
російськомовних джерелах її називають формулою удачі хоча слово happiness з англійської
мови перекладається як щастя.
h = P + 5E + 3H,
де h - рівень щастя; P - особистісні характеристики; E - потреби нижчого порядку, як
потреби існування; H - потреби вищого порядку, як особливості особистості.
Що розуміти під особистісними характеристиками? Які конкретні потреби існування
необхідно розглядати, які саме особливості особистості треба враховувати? У деяких
коментарях до формули пропонується розглядати такі характеристики як: Р - світогляд,
стійкість до несприятливих факторів, здатність до адаптації; E - здоров'я, дружба і фінансова
стабільність; H - самооцінка, прагнення і амбіції. Погодьтеся, це те ж загальні поняття, повно
і чітко не систематизовані в рамках запропонованих змінних.
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Легко помітити, що якщо у формулах і визначеннях як змінних використовуються образні
філософські поняття, то вони практично не стикаються з жорстокої критикою. Наочний
приклад цьому - відоме давньоіндійське визначення кохання між чоловіком і жінкою:
кохання = потяг душі, розуму і тіла
Його часто намагаються конкретизувати, розмірковуючи про те, що потреби душі
народжують дружбу, потреби розуму - повагу, потреби тіла - сексуальне бажання. Але від
цього дане визначення не стає менш образним, воно і після додаткового тлумачення вказує
тільки на окремі соціальні та фізіологічні потреби людини, і не несе достатньо інформації,
необхідної для аналізу та розробки механізмів впливу на досліджуване почуття, а, отже, теж
не має великої практичної цінності.
Не можна не відзначити і іншу крайність, в яку впадають деякі розробники формул,
що пропонують щось прийняти за 100 одиниць або процентів, а потім це розділити на
кількість проведених разом годин або виконати інші математичні операції, що враховують
тривалість погляду і тривалість поцілунку. Можна навіть погодитися, що в якійсь мірі і ці
фактори впливають на зародження і розвиток почуттів, але серйозно сприймати такі
формули не можна, особливо бажання їх авторів суворо виконувати всі зазначені
математичні операції для отримання числового результату, який вважається остаточним і
єдино вірним.
Це не означає, що змінним формули не повинні присвоюватися числові значення, але
треба чітко розуміти це у фізиці та математиці формула має ранг закону і не допускає
альтернативних тлумачень, а в психології доводиться оперувати середньостатистичними
закономірностями, що допускають виключення. Для отримання правильного результату, в
першу чергу, є важливим сенс змінних, що описують процес, а не математичні дії з
присвоєними їм значеннями. Числові значення, що призначаються змінним, тільки
показують рівень впливу того чи іншого фактора на ситуацію в цілому. Їх величина завжди, і
у величезній мірі, залежить від інформованості, професійної підготовки та особистої
об'єктивності фахівця, який проводить експертну оцінку. Формула - це, насамперед,
найбільш зручний спосіб систематизації всієї сукупності факторів, що впливають на
досліджувану емоцію чи почуття.
Практичну цінність може мати тільки та формула, яка спирається на конкретні
фізіологічні та психологічні особливості людини. Реально працююча формула - це вираз з
чіткими і зрозумілими змінними, що не вимагають додаткового тлумачення філософами,
психологами та математиками, змінними, на які можна впливати - коригувати за допомогою
вже давно розроблених методик і прийомів.
Як приклад, що відповідає зазначеним вимогам, вважаю можливим розглянути формулу,
запропоновану мною для аналізу почуття кохання. На даний момент, методика визначення
критичних точок у взаєминах партнерів, заснована на даній формулі, використовується в
практичній діяльності фахівцями Білорусі, України, Німеччини.
Необхідно сказати кілька обов'язкових слів про аналізоване почуття. На жаль, чіткого
і безперечного визначення кохання не існує, і невідомо чи з'явиться воно взагалі, враховуючи
величезну відмінність у поглядах на кохання різних фахівців. Можна нескінченно довго
сперечатися і цитувати Зигмунда Фрейда, Еріха Фромма, інших учених і філософів, які
вважають, що любов - це інстинкт, мистецтво, біохімічна реакція, яка запускається
феромонами і все одно не прийти до єдиної точки зору. Безперечно одне, у кожному з цих
тверджень міститься раціональне зерно ось його то і необхідно взяти для практичного
застосування, залишивши всі міркування та філософські суперечки осторонь. Багатьом
людям здається, що спроби виділити складові любові і систематизувати їх, рівноцінні
«втоптування» цього високого почуття в бруд.
Вони твердо впевнені, що така деталізація не потрібна і в принципі не можлива, адже
мова, з їх точки зору, йде про непізнаваних глибинах душі. Але не можна ж заперечувати те,
що кожна людина, як особистість, має свої потреби від нижчих (їжа, кров, секс) до вищих
(самореалізація, самопізнання) і набір необхідних у певний момент потреб залежить від
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впливають у цей момент обставин. Саме тому, ми багато в чому згодні з тими фахівцями, які
вважають, що кохання або закоханість виникає до тієї людини, який в даний момент часу
більшою мірою може задовольнити потреби. При зміні зовнішніх факторів змінюються і
потреби, а відповідно, і той їх перелік, який задовольняв партнер, і чим повніше список, тим
сильніше почуття і навпаки. Тут важливо чітко розуміти, що навіть одна незадоволена, але
домінуюча потреба може виявитися визначальною і легко перекреслити все позитивне у
відносинах.
Природно, можливість задовольнити свої потреби - це тільки частина всієї сукупності
факторів, що впливають на любов. Першорядну роль у зародженні і розвитку почуття
відіграє статевий потяг, який, як і потреби, у величезній мірі пов'язаний з вихованням,
освітою, соціальним середовищем. Але, насамперед, сила і характеристика статевого потягу
визначаються псіхогормональних процесами, залежними від статевої конституції та
генетичної спадковості індивідуума. Саме тому статевий потяг здається таким незбагненним
і не передбачуваним, особливо в тих випадках, коли він розвивається не на усвідомленому
рівні - керованому корою головного мозку, а на несвідомому - керованим гормонально.
У процесі досліджень, за допомогою обчислювальної техніки і програмного
забезпечення була проаналізована вся доступна література з питань кохання, починаючи від
робіт класиків і закінчуючи статтями молодих вчених. Визначено основні, об'єктивні
фактори, що впливають на зародження і розвиток почуття, проведені серії соціологічних
опитувань і тестувань з метою підтвердження правомірності зроблених висновків
практичними результатами.
Основне завдання полягало в тому, щоб виділити із загальної маси всієї накопиченої
інформації, тільки конкретні науково-обгрунтовані фактори впливу, провести їх чітку
систематизацію та класифікацію в рамках зазначених змінних. Детально вони описані у
виданій автором книзі «Формула любові: теорія і методика застосування». Запропонована
класифікація потреб не суперечить класичним роботам Абрахама Маслоу і Генрі Мюррея,
вона, просто, орієнтована на конкретну область міжособистісних відносин, пов'язану з
почуттям кохання.
Загальний вигляд формули:
L = K (V + P),
де L - рівень почуття; V - статевий потяг; P - задоволення потреб; K - поправочний
коефіцієнт.
Необхідно відзначити, що змінну L - рівень почуття не треба сприймати як числове
вираження кохання. Це контрольне число, по зміні якого при тривалому спостереженні і
досить великому числі оціночних вимірів, проведених експертом з однаковим ступенем
вимогливості, можна судити про динаміку досліджуваного процесу.
У розгорнутому вигляді формула приймає наступний вигляд:
L = K1V1K2V1К3V1K4V1K5V1 (V1) + K1V2K2V2К3V2K4V2K5V2 (V2) + ...
... + K1P5K2P5К3P5K4P5K5P5 (P5) + K1P6K2P6К3P6K4P6K5P6 (P6)
де присутні вісім основних факторів, що впливають на статевий потяг:
V1 - привабливе обличчя;
V2 - привабливе тіло;
V3 - привабливий голос;
V4 - привабливий запах;
V5 - привабливі руху;
V6 - привабливий зовнішній вигляд;
V7 - привабливий темперамент;
V8 - привабливі риси характеру;
шість чинників, що відповідають за задоволення потреб:
P1 - потреба в сексуальному спілкуванні;
P2 - потреба в емоційному спілкуванні;
P3 - потреба в інтелектуальному спілкуванні;
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P4 - потреба у народженні і вихованні дітей;
P5 - потреба у спільному вирішенні матеріальних проблем;
P6 - потреба у спільному вирішенні побутових проблем;
п'ять коефіцієнтів приймають різні значення для кожної із зазначених змінних:
K1 - уяву, мрії;
K2 - психологічний вплив оточуючих;
K3 - фізичний стан організму;
K4 - емоційний стан організму;
K5 - час спілкування.
Систематизація факторів, що відповідають за зародження і розвиток почуття кохання,
показала, що деякі фактори,що не пов'язані з потребами у свою чергу, активно впливають на
них. Це свого роду коефіцієнти, які збільшують або зменшують значення змінних формули.
Наприклад, K2P6- конкретна величина фактора, що враховує психологічний вплив
оточуючих на рішення партнерами своїх побутових проблем. Можна сказати, коефіцієнт
«тещі і свекрухи». Розташування змінних довільно, місце на початку або кінці формули
жодним чином не пов'язано з їх значимістю. У кожної людини свої індивідуальні пріоритети
згідно домінуючим потребам.
Говорячи про одиниці виміру, в яких виражаються змінні, нагадаємо, що психологія
не математика і в нашому випадку формула - це не спосіб розрахунку, це інструмент для
аналізу почуття і визначення критичних точок у взаєминах партнерів. Числові значення, що
призначаються змінним, тільки показують рівень впливу того чи іншого фактора на ситуацію
в цілому. Тому кожен фахівець може встановлювати свою шкалу вимірювань. Практика
показала, що для кращого сприйняття і зручності в побудові графіків і діаграм бажано
привласнювати змінним цілі числа в інтервалі від 0 до 10, коефіцієнтам - десяткові дроби в
інтервалі від 0 до 2.0 з кроком 0.1.
Наприклад, стосовно змінної, що відповідає за привабливість тіла. Мінімальна оцінка
0 відповідає тілу з серйозними фізичними вадами, що викликають вкрай негативні емоції;
оцінка 5 - стандартна фігура, що не викликає додаткових емоцій; максимальна оцінка 10 модельне тіло, всі частини якого викликають захоплення.
Коефіцієнти більше 1.0 згідно з правилами математики, збільшують значення змінних,
менше - знижують. Просування значення завжди умовні, вони повністю залежать від
об'єктивності зібраної інформації, на підставі якої здійснюється оцінка, а також від
вимогливості та інших особистих якостей експерта.
Динаміка розвитку або згасання почуття протягом певного відрізку часу
відстежується шляхом проведення деякого числа оціночних вимірів і побудови в осях
координат, низки відповідних графіків і діаграм. Аналогічно проводиться визначення
критичних точок у взаєминах партнерів. Будуються графік потреб і потягів одного з
партнерів і поруч графік фактичного ступеня їх задоволення. Великі розриви між двома
точками, які належать однієї змінної, наочно вказують на існуючі проблеми або можливість
їх виникнення з часом. Для розрахунку фактичних значень змінних з урахуванням всіх
коефіцієнтів і побудови графіків бажано використовувати програму Microsoft Excel, вона
значно знижує трудомісткість виконуваних робіт.
Практика показала, що фахівці, що використовують дану методику аналізу почуття,
практично завжди роблять зіставні висновки на відміну від колег, покладаються на свою
інтуїцію. Проведене мною анонімне тестування психологів, що надають консультаційні
послуги в мережі Інтернет, виявило величезний розкид думок в оцінці запропонованих ним
ситуацій. І це виявилося тісно пов'язано не тільки з тим, який напрямок в психології
представляє даний фахівець, але і з його статевою приналежністю і підлогою автора питання.
Гендерні переживання і не завжди вдалий особистий досвід консультантів, часто
надають невиправдано великий вплив на висновки, які вони роблять. Тому й необхідний
своєрідний науково-обгрунтований стандарт, у вигляді запропонованої формули, для
об'єктивної оцінки будь-якої конфліктної ситуації, пов'язаної з даним почуттям. А подальше
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вирішення завдань, поставлених у ході проведеного аналізу - це вже сфера діяльності
конкретних фахівців: психотерапевтів, психоаналітиків, гештальт-терапевтів, тренерів з
НЛП, хірургів. Так, і хірургів теж - пластичних. Вони за допомогою скальпеля вирішують
певні проблеми набагато краще психологів, і запропонована методика завжди чітко вказує,
коли доцільно вдатися до їх послуг. Для об'єктивної оцінки факторів, пов'язаних з потягом і
задоволенням потреб, необхідний детальний аналіз усіх елементів їх складових. Треба
зібрати інформацію про темперамент і властивості особистості, тип і рисах характеру,
домінуючому інстинкті, типі інтелекту. Визначати основний спосіб сприйняття
навколишнього світу, генетично успадковані потягу, потреби, звички, сформовані в процесі
виховання батьками і суспільством. Врахувати мрії і фантазії об'єкта вивчення, людей,
здатних чинити на нього сильний психологічний вплив; дані про фізичному та емоційному
стані організму, матеріальному становищі.
У психології, на відміну від математики, нульове значення однієї змінної, не
компенсується числовим значенням іншої, яке б велике воно не було. Людина може втратити
почуття, не зумівши задовольнити всього лише одну, але дуже важливу для себе потребу.
Тому хотілося б ще раз підкреслити - запропонована формула - це не математичний метод,
це математична форма подання. У психології неможливо тільки математичними методами
вирішувати завдання міжособистісного спілкування. Остаточне рішення завжди буде
приймати осіб, детально вивчив всю зібрану і систематизовану інформацію. Запропонована
формула - це інструмент для аналізу взаємин партнерів, який вказує на чіткі, науковообґрунтовані фактори, що впливають на зародження і розвиток почуття. Окремі психологи
дуже багато говорять про «духовну близькістьі» і «тягу душі», забуваючи, що це образні
поняття. Фахівці в області міжособистісних стосунків зобов'язані знаходити і аналізувати
конкретні моменти, пов'язані з генетикою, фізіологією, соціальними аспектами буття,
повинні не пропонувати готові відповіді, а намагатися максимально залучати людей в процес
спільного пошуку за допомогою доступних і зрозумілих методик.
Необхідно звернути увагу на важливий психологічний ефект, який дає методика,
заснована на математичній формі уявлення почуття. На даний момент, в повній мірі його
використовують не психологи, а астрологи, постійно демонструють своїм клієнтам всілякі
розрахунки та побудови, виконані на картах зоряного неба. Практика переконливо показала,
що графіки та діаграми, побудовані для візуалізації підсумків аналізу, проведеного за
допомогою зазначеної формули, і особливо в тих випадках, коли людина сам брав у цьому
безпосередню участь, багаторазово підвищують рівень довіри до отриманих результатів.
Усвідомлення суворого наукового підходу до виниклої проблеми, і як наслідок цього,
об'єктивності в її розгляді та прийнятті рішення, сприяє більш швидкому виходу із
стресового стану.
На жаль, не всі відразу бачать переваги і відмінності даного інструменту аналізу
взаємин від широко розповсюджених тестів, що визначають сумісність партнерів.
Стандартні тести, активно використовуються практикуючими психологами у своїй роботі, в
тих випадках, коли потяги і потреби партнерів задоволені, на середньому рівні не дають
чіткого і конкретного результату. Результат просто позитивний. Тести не фіксують і не
оцінюють ті невеликі відмінності, які можуть бути присутніми. Проте з плином часу такі
бажання одного з партнерів як: «Добре, але хотілося б трохи краще» - якщо самі і не
викличуть конфлікт, то, безперечно, матимуть негативний вплив на його розвиток. Тільки
точна бальна оцінка факторів, що відповідають за формування почуття з урахуванням всіх
поправочних коефіцієнтів, дозволяє виявити потенційні больові точки. Запропонована
методика аналізу взаємин партнерів дає можливість визначити навіть малопомітні
відмінності в їх потягах і потребах. Відмінності, які можуть мати приховану тенденцію до
розвитку і з часом привести до втрати почуття (Журнал «Вісник психотерапії», № 31, 2009 ©
Е. Сушко, 2009 г.)
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Додаток 6. Головний мозок чоловіка і жінки (Л. Е. Этинген).
С. И. Ожегов - “В битве полов нет и никогда не будет победителя.
Возможно разве что братанье с врагом”
Еще в средние века декларировались отдельные представления, в частности
естествоиспытателем и врачом Парацельсом, что "анатомия женщин отличается от анатомии
мужчин, следствием чего является особое физическое строение каждого пола... Итак,
запомни, что мозг женщины - это мозг женщины, а не мужчины"1. А Ж. Ж. Руссо и не
сомневался, будто женщина ни на миг не способна почувствовать себя независимой, что ею
надо руководить, внушая страх, тогда лишь выявятся ее естественные прелести...
Подобное восприятие неминуемо сопровождалось вытеснением лиц женского пола из
ряда профессий, а также привело к бинарной оппозиции мужского и женского начал с
постепенным подчинением женского мужскому2. Другое дело, не исключено, что жены
старались отбирать, для себя более умных мужчин. Но это не всегда было осуществимо. Да
еще и З. Фрейд именовал женщину "кастрированным мужчиной". (А того в нашей культуре
принимали за норму).
В конце XIX века выявили, что у мужчин более объемиста передняя половина
головного мозга, а у женщин - задняя. Отсюда уже получили какое-то обоснование
представления не столько о природном предназначении, сколько о неодинаковости их
экзистенциальных миров, поведения в обществе, даже, как отмечает Г. Брандт3, конструктов
"мужского" и "женского", определяющих воспитание, образование и вообще всю систему
ценностей человека. В наши же дни все сильнее раздаются голоса о том, что мужчины и
женщины во многом вообще противоположны друг другу. Одновременно появилось
колоссальное число новых сведений не только об асимметрии структуры головного мозга, но
и разной его организации у лиц разного пола. Не исключено, что обусловлено это в
значительной мере так называемой "теорией гормональной организации мозга".
Высказывалось при этом, что в период пренатального развития гормоны не только
оказывают влияние на тело, но и обуславливают формирование мозга зародыша по
мужскому или женскому типу. И такой мозг, в свою очередь, организует как гормональную
функцию плода (зародыша), так и его поведение по конкретному половому типу. Масса
мозга в зависимости от пола и возраста, в гр. (по С. В. Савельеву и М. А. Негашевой,
2005)
Возраст, годы

Мужчины

Женщины

19

1713

1260

20 - 24

1548

1338

25 - 29

1503

1393

30 - 34

1514

1292

35 - 39

1479

1287

40 - 44

1477

1326

45 - 49

1473

1313

50 - 54

1436

1312

55 - 59

1439

1322

60 - 64

1408

1274
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65 - 69

1401

1259

70 - 74

1405

1222

75 - 79

1478

1222

80 - 84

1298

1169

85 - 89

1393

1260

90 - 95

1425

1120

Выявленные на сегодняшний день различия (см. ниже) касаются не только веса
головного мозга, неодинаковой величины отдельных структур, но и количества и характера
нейронов, функции мозговых образований.
Значительная часть этих представлений изложена ниже.
Мужчины

Женщины

Внутриутробное развитие головного Не исключают, что в каждой
мозга совершается быстрее (это клетке головного мозга действует
связано
с
активизацией на 133 гена больше, чем у мужчин.
гормональной деятельности половых
желез), что приводит, по сравнению
с девочками, к превосходству по
величине охвата головы ко времени
родов
Во младенчестве мальчики чаще Будучи младенцами девочки чаще
тянутся к предметам.
тянутся к лицам.
Мальчики в 3 года проявляют Девочки
в
3
года
более
больше страха, чем девочки, будучи общительны,
чем
мальчики;
разлученными с мамой.
примерно на год раньше мальчиков
начинают шутить.
Мальчики стараются уйти из-под Девочки чаще принимают не свою
контроля взрослых, не подчиняться стратегию.
им.
Мальчики первое время пребывания
в
детском
саду
постоянно
перемещаются, хватают и тут же
бросают предметы и игрушки.
Контакты
спорадические,
сопровождаются
криками,
лишенными всякой знаковости.

В детском саду первое время
девочки заняты, в основном,
наблюдениями; взгляд циклически
перемещается с воспитательницы
на детей, а с них - на предметы,
затем снова на воспитательницу.

В дошкольный период быстрее В дошкольный период медленнее и
переключаются с одного вида труднее переключаются с одного
деятельности
на
другой. вида деятельности на другой.
Результативное развитие происходит
в первые четыре-пять лет.
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К активному участию мальчиков
нужно побуждать специальными
приемами. Для контактов характерна
высокая частота агрессии, реже угроза, стремление к изоляции и
появление страха в сочетании с
высоким интересом к предметам.

В начальной школе проявляют
гораздо
более
развитые
психомоторные
навыки
и
самоконтроль, лучше владеют
ситуацией; сильнее зависят от нее.
Для
контактов
характерно
преобладающее
стремление
к
коммуникации.

В возрасте семи лет чаще неряшливо Девочки
лучше
осваивают
делают школьные задания; по социальные аспекты поведения.
успеваемости отстают от девочек.
Более
терпимы,
аккуратны,
усидчивы. В возрасте 8 лет лучше,
чем мальчики, ведут себя, лучше
читают. По успеваемости явно
затмевают мальчиков.
Среди
детей,
оказавшихся Девочки лучше учатся в школе,
неспособными к чтению, мальчиков чаще поступают в престижные
в 4 раза больше девочек.
вузы, которые заканчивают с
отличием.
Мальчики-подростки
способны Девочки-подростки
способны
удерживать внимание на одном удерживать внимание на одном
предмете в среднем 5 минут.
предмете в среднем 20 минут.
Быть смешным для мальчика не Если девочка выглядит смешной позорно, а почетно. Именно этим то ей не до смеха.
они зачастую привлекают к себе
внимание.
На 15 - 20% больше серого вещества Большая
плотность
серого
(т. е. нервных клеток), чем у вещества
в
речевых
зонах
женщин.
головного мозга, чем у мужчин.
Больше белого вещества (т. е.
нервных волокон). Такое строение
лучше распределяет задачи между
отделами мозга.
Для того, чтобы стать выдающейся,
женщине чаще всего необходимо
во многом отказывать себе: в ряде
случаев не иметь семьи, детей и пр.
Быстрее развивается (обычно к 6
годам) правая сторона головного
мозга. Это обеспечивает лучшее
пространственное и логическое
мышление, лучшее восприятие.

Быстрее развивается левая сторона
головного мозга, поэтому девочки
раньше начинают говорить, читать.
В возрасте 5 - 10 лет опережают по
интеллектуальным способностям
мальчиков. Быстрее овладевают
иностранными языками.
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Более
развито
"несловесное",
мышление.

абстрактное Более
развито
предметное,
отвлеченное конкретное, основанное на речевых
способностях
(вербальное)
мышление.

Такой "узел" отсутствует.

Нобелевский лауреат в области
медицины
Джордж
Шелл
утверждает, что в головном мозге
существует специальный "нервный
узел", отвечающий за эмоции и
устанавливающий прямой "канал"
с речевым центром.

Полушария менее симметричны по
строению. Независимо от ведущей
руки и ее положения, выявлена
большая латерализованность мозга
мужчин, чем женщин.

Полушария более симметричны по
строению, что констатируется к 13
годам.
Это
упрощает
взаимодействие между ними.

Головной мозг, примерно, на 10 15% тяжелее женского. Наибольшая
его масса отмечена в возрасте 20 - 30
лет.

Абсолютный вес (190 - 200 г)
примерно, на 10% меньше, чем у
мужчин.
Наибольшая
масса
головного мозга отмечена до 20
лет.

Головной мозг составляет 1/38 веса Головной мозг составляет 1/35 веса
тела.
тела.
В среднем имеется 19 млрд. нервных В среднем имеется
клеток.
нервных клеток.
Дендриты (короткие отростки) в Дендриты
в
ряде
ряде случаев менее разветвленные. головного
мозга
разветвленные.

23

млрд.

областей
более

Сканирование
головного
мозга За пространственную ориентацию
свидетельствует,
что отвечают оба полушария головного
пространственная
ориентация мозга.
связана с функцией лобной доли
правого полушария.
Мозолистое
тело
более Мозолистое
тело
менее
асимметрично, чем у женщин.
асимметричное, чем у мужчин.
Лучше, чем у мужчин, развиты
межполушарные связи, лучше
объединяют имеющуюся в коре
головного мозга информацию.
Как отмечает психолог Е. П. Ильин:
"У мужчин средний интеллект "Женщины в своей массе имеют
встречается реже, чем у женщин, но средний уровень интеллекта".
зато среди них больше одаренных и
умственно отсталых".
Мальчики
вещами.

больше

интересуются Девочки и женщины больше
интересуются отношениями.

По мнению психолога Б. А. Геодакяна:
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Мужской
пол
осуществляет
функцию
"приобретенных
вариантов" модификации для новых
признаков.

Женский пол "специализируется"
по
количественным
и
качественным
аспектам
воспроизводства.

При решении любых задач имеет
место подключение не только
лобных
долей,
но
и
зон,
обрабатывающих
зрительную
информацию (мужчины считают
женщин "дурами").

Решение любых задач чаще всего
осуществляется лобными долями
мозга, отвечающими не столько за
логику, сколько за интуицию (в
ряде случаев женщины считают
мужчин "сволочами").

Нижняя часть левой лобной доли Функция левой половины лобной
(двигательный центр речи Брока) доли может дублироваться правой
асимметрична правой стороне.
стороной
(это
облегчает
восстановление
речи
после
перенесенного левополушарного
инсульта).
Размеры нижней височной доли
больше, чем у женщин. К тому же у
мужчин эта доля оказывается
асимметричной (в левом полушарии
она больше, чем в правом).

Размеры нижней височной доли
имеют другое соотношение, чем у
мужчин: несколько больше по
величине в правом полушарии,
хотя и не в такой степени.
Количество нервных клеток здесь
на 11 % больше, чем у мужчин.

Благодаря теменной доле хуже Благодаря теменной доле лучше
запоминают на слух, ибо эта область запоминают на слух.
развита слабее в левом полушарии.
Образное мышление более развито, Как указывает Г. Брандт, женщины
чем у женщин7.
ранее вообще были исключены из
числа
существ,
обладающих
самостоятельностью и автономией,
"они так же естественно были
исключены и из числа тех, кто, как
предполагалось,
должен
был
8
обладать правами человека" .
Так называемый "сильный" пол.

Так называемый "слабый" пол.

Нижняя теменная доля отвечает за
ощущения
собственных
переживаний (у здоровых людей ее
размеры в правом полушарии
меньше, чем в левом). У больных же
шизофренией, напротив, размеры
этой доли часто не меньше, а
больше, чем в левом полушарии.

Соотношения размеров нижней
теменной доли справа и слева
одинаковы. В частности, этим
объясняется, почему женщины не
только реже болеют шизофренией,
но и заболевают этим страданием в
среднем на 6 лет позднее, чем
мужчины,
а
также
лучше
реагируют на соответствующее
лечение.

Более развиты области мозга,
ответственные за охоту, навигацию
дальнего действия, тактическое
мастерство.

Более развиты области мозга,
ответственные за межличностные
отношения. Физической зрелости
достигают раньше мужчин.
228

© Антонов В.М.

Во время охоты все были партнеры. Во время сбора грибов (растений,
ягод) другие женщины являлись
конкурентами.
В нашем обществе закрепилось:
Мужчины
выбирающим.

принадлежат

к Женщины
выбираемым.

Мужчины лучше объединяются
перед лицом общей опасности,
причем даже игнорируя какие-то
неприятные качества партнера. Они
более доминантны, агрессивны,
вспыльчивы и неразборчивы.
Реже оказываются в
любовной зависимости.

к

Женщины более единоличны по
духу; не любят, а часто и не умеют
играть в команде. Более выгодно
быть застенчивым и уступчивым.

состоянии Чаще оказываются в состоянии
любовной зависимости.

Сохраняют в памяти лишь то, что
действительно
интересует.
Занимается этим преимущественно
левое
полушарие
(когда
все
обследованные правши). Не столько
спрашивает, сколько сопоставляет.
Лучше
запоминают
интересует.

принадлежат

то,

Лучше
запоминают
и
воспроизводят учебный материал,
что объясняется вовлеченностью в
процесс обоих полушарий.

что Лучше запоминают детали.

Чаще встречаются случаи так Память более емкая, способность к
называемых "крайних" проявлений: интенсивному
воспоминанию
как гениальность, так и идиотитзм. сохраняется до середины жизни.
Мужчины в древности ходили на Предполагается, что женщины
охоту и молчали, дабы не спугнуть быстрее
мужчин
научились
животных.
говорить, ибо сидели у костра в
пещере.
Мужчины чаще мямлят, у них хуже Лучше знают языки, лучше
произношение. Им нужно больше владеют словом, лучше вживаются
времени, чтобы составить логически в придуманную роль.
и синтаксически правильную фразу,
связанную
с
предыдущим
и
будущим контекстом.
Более высоки успехи в зрительно- Сканирование мозга при речи
пространственных и математических регистрирует деятельность правого
операциях.
и левого мозговых центров,
управляющих
речью.
Выше
способность обмена информацией
между двумя полушариями. В это
же время
функционирует и
слуховой центр, что позволяет
сразу говорить и слушать.
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Более
развито
мышление.

абстрактное Обладают значительно большими
способностями
в
словесном
выражении своих чувств. Более
развито конкретное мышление.

Часто
разговаривают,
дабы Разговаривают преимущественно в
подчеркнуть
независимость
и "плане
присоединения".
индивидуальность.
Выполняют по отношению к
обществу
стабилизирующую,
собирающую роль.
По данным английских исследователей:
В сутки произносят 2000 - 4000 слов,
+ тысячи полторы междометий, +
около 3000 жестов и мимических
сигналов. В сумме это колеблется в
пределах 6000 - 8000 единиц
информационного обмена.

Употребляют в сутки около 8000
слов, + пару тысяч междометий и
около 10 000 жестов и мимических
сигналов. В сумме это составляет
около
20
000
единиц
информационного обмена9.

Словарный запас почти в два раза Среднестатистическая
женщина
меньше, чем у женщин.
владеет приблизительно 23 000
словами.
Легко
даются
специальности, Легко
даются
профессии,
требующие
пространственного требующие вербального общения.
воображения.
Редьярд Киплинг не сомневался, что женская догадливость иногда значит больше, чем
мужская уверенность
Рифмы
подбираются
полушарием.

левым Рифмы
подбираются
полушариями.

обоими

Юноши больше смотрят на девушек. Девушки достигают большего в
школе, потому что смотрят в
будущее.
С годами мальчик укрепляется в С
годами
подкрепляются
сознании
"самоценности" стремления
к
коммуникации.
манипулированиями предметами.
Женщины в 3 - 4 раза
эмоциональнее
реагируют
на
стресс, чем мужчины. Но они легче
сбрасывают
его,
попросту
выговариваясь и выплакиваясь.
Склонны перебивать речь друг
друга, говорить одновременно.
Могут обсуждать сразу несколько
тем, перескакивая с одной на
другую.
Реже
используют
междометия, жаргон, нецензурные
выражения.
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При попытке солгать постоянно Разговор зачастую эмоциональный,
запинаются, засоряют речь
не
выстроены
фразы,
не
выбираются слова.
словами-паразитами.
В то время, когда лжет, обычно
становится агрессивным, не смотрит
на собеседника, прерывисто дышит,
говорит на повышенных тонах,
водит пальцами по лицу, может
вскочить и выбежать из комнаты.

Зачастую
в такой ситуации
неестественно улыбаются, говорят
детским голоском, разглаживают
свою одежду, перекладывают ногу
на ногу и чаще, чем обычно,
моргают.

Агрессивная реакция развита при Агрессивность
самозащите.
снижена.

при

самозащите

Наша система восприятия настроена Наша
система
восприятия
на то, что мужчина - смелый.
настроена на то, что женщина робкая.
Как установили сотрудники Кембриджского университета после тестирования четырех
тысяч добровольных участников эксперимента:
Лучше ориентируются в визуальных
и тактильных лабиринтах, лучше
читают географические карты и
определяют направления дорог, рек,
нахождение городов. Превосходят
женщин в игре в шахматы, в
музыкальной
композиции,
изобретательстве.

Хуже справляются с заданиями,
требующими
пространственной
ориентировки, координации и
точности движений. В большей
мере, чем лица мужского пола,
любят пасьянсы, кроссворды.

В нашем обществе мужчины весьма Женщины по своей природе
страдают от нереализованности.
реализуются в любви, материнстве.
Стремятся возбуждаться.

Стремятся возбуждать, чувствуя
себя
женщиной
только
в
присутствии мужчины.

Ум более конкретен, больше, чем у Если женщина наделена "мужским
женщин, способен к глубокому умом", то это, как правило,
анализу вещей.
талантливый человек с сильным
характером.
Как отмечает психолог Е. П. Ильин:
Мужчина, которому скажут, что у Когда говорят женщине: "У вас
него "женская логика", вряд ли мужской ум", это расценивается
почувствует себя польщенным.
как комплимент.
В поисках выхода из жизненных В поисках выхода из жизненных
ситуаций чаще прибегает к логике. ситуаций чаще полагается на
Мыслит более независимо, чем интуицию, догадку.
женщина.
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Поведение строится в большей
степени на основе логических
выводов,
чувства
при
этом
сдерживаются.
Большинство сориентировано
жесткий стиль жизни.

В поведении преобладает инстинкт
и бессознательные увлечения; по
своей природе более чувственны и
восприимчивы.

на Ценят
в
первую
очередь
эмоционально-коммуникативные
отношения.

Считается, что деятельность мозга Считается, что деятельность мозга
менее уравновешенная, но более более уравновешенная. Более, чем
активная и продуктивная.
мужчины, склонны к идеализации
друг друга.
Предаваясь грустным мыслям, задействуют область мозга, "обрабатывающую печальные
мысли":
Менее часто.

Интенсивнее в восемь раз.

Современные психологи все чаще Все более завоевывают позиции в
напоминают
о
возможности чисто
мужских
областях
нарастающего инфантилизма.
деятельности. Все чаще принимают
на себя ответственность не только
за семью, но и страну.
Бросаются в романтику с головой.

Ведут себя более практично.

Тверже стремятся соответствовать Женщины
и
девочки
чаще
своей тендерной роли, дабы не жалуются на боль, чем мужчины и
казаться "немужественными".
мальчики.
С
точки
мексиканские
интересны
"курицам".

зрения

мужчин, С точки зрения женщин, даже
киносериалы курицы
умнее
футбольных
только
глупым фанатов.

Не тяготятся одиночеством.

Чувствует себя хорошо лишь тогда,
когда полностью растворяется в
окружающем мире.

Менее
эмоциональны.
При
конфликте зачастую обращаются к
такому
антидепрессанту,
как
алкоголь.

Более
эмоциональны.
Больше
проявляют интерес к эмоциям
окружающих, чем мужчины. При
конфликте зачастую не знают, что
делать.

Предпочитают
держаться
с Наделены способностью быстро,
собеседником
с
некоторой интуитивно оценивать человека.
отстраненностью.
Умеют "входить в положение", по
малейшим намекам воспринимают
чувства и мысли собеседника,
предугадывают его намерения и
эмоционально реагируют.
Мужья предсказывают
жен на 30 - 40%.

поведение Жены предсказывают поведение
мужчин на 80 - 90%.
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Психологически менее лабильны.

Психологически
лабильны,
склонны
"пережевывать"
неприятные ситуации и негативные
чувства, особенно если они
касаются
взаимоотношений
с
близкими
людьми
или
сослуживцами. Приписывают себе
способность понять чувства других
людей - радоваться с теми, кто
радуется, и переживать с теми, кто
плачет.

Число американцев, регулярно ощущающих тревогу (по У. Уэлдон):
13%
американских
мужчин
способны
выдерживать
сверхнагрузки: не дышать по
несколько минут, терпеть сильную
боль, выдерживать травмы и раны.

29% американских женщин не
способны
выдерживать
сверхнагрузки. Однако в массе
своей более выносливы, чем
мужчины.
Способны
дольше
обходиться без еды, воды и тепла.
Вместе с тем, при острых
сверхнаргузках (как, например, при
природных
катастрофах)
большинство женщин погибает.
Если же нужно длительно терпеть
условия средней тяжести, то
женщины
держатся
дольше
мужчин.

Внешние проявления агрессивности
ухудшают самочувствие и на 20%
повышает риск инфаркта миокарда,
на 30% сердечных аритмий, на 10%
образование тромбов.

Колоссальные скандалы с криком и
битьем посуды, что снимает стресс,
снижает риск преждевременной
смерти от инфарктов и инсультов.

Больше фиксируются на концепциях Чаще взывают к социальной
решения проблемы.
поддержке
для
преодоления
стресса; чаще обращаются в
медицинские
учреждения
по
поводу боли, чаще посещают
психотерапевтов,
больше
фокусируются на межличностных
и
эмоциональных
аспектах
ситуации. Сильнее, чем у мужчин,
развиты те области мозга, которые
ответственны за страх и гнев, за
истерики.
Грусть возникает из-за жестокости в Грусть возникает в ответ на весьма
окружающем мире, разрушений и тонкие и неопределенные причины.
катастроф.
Например, из-за непогоды, из-за
чужих переживаний... Более, чем
мужчины, свободны в выражении
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грусти.
Более
идеализму.

склонны

к

Развито
прогнозирование Не склонны к прогнозированию
(склонность
к
решению (ориентация
на
решение
долговременных задач).
преимущественно
текущих
повседневных задач).
Благодаря воспитанию страхи чаще С детства не приучены скрывать
всего скрываются.
свои страхи, свой внутренний мир
(к примеру, чаще плачут).
Большее внимание обращается на Большее внимание направлено на
содержание, чем на форму.
форму, чем на содержание.
Подразумевается наличие центра
организации речи в задних отделах
мозга (не отсюда ли утверждение,
что мужчина "крепок задним
умом"?). Однако, конкретный центр
речи пока не выявлен.

Центры организации речи и
связанные с ними двигательные
функции находятся в передних
отделах мозга - в лобной доле
левого полушария. Одновременно
существует и несколько меньшая
зона в правом полушарии. За речь
отвечают как лобные доли, так и
затылочные
доли
обоих
полушарий.

Гипоталямус (часть головного мозга, Сексуальный словарь мягче, чем
отвечающая в числе прочего за мужской.
сексуальность) крупнее в 1,3 раза,
чем
у
женщин.
При разговоре мужчины с мужчиной
сексуальный
словарь
служит
элементом синхронизации - "мы с
тобой одной крови".
В основном говорят о себе. Главным Две трети отведенного времени
признается самореклама.
говорят о других. Основная цель
общения
устанавливать
и
поддерживать социальные связи с
собеседником, получать помощь
или самим оказывать поддержку.
В
оценке
мира
преобладает Преобладают субъективность и
объективность,
ориентация
на впечатлительность.
Читают
реальные факты.
намного больше, чем мужчины.
Лучше мальчиков видят сходство и
различия между словами.
Почерк
"неправильный", Почерк
более
индивидуально-оригинальный,
красивый,
менее
похож
на
принятые симметричный.
стандарты.
Реализуют

свой

умственный Реализуют
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потенциал приблизительно на 70%.

потенциал приблизительно на 50%.

Преобладают
честолюбивые Преобладают чувства любви и
замыслы. Общественные интересы материнства, личное преобладает
на переднем плане.
над общественным.
Мальчикам снится мало людей. Сновидения обычно насыщены
Более
выражен
фактор событиями, их эмоциональный фон
взаимодействия с внешним миром. радостнее, чем в сновидениях
мальчиков. Чаще во сне видят себя
дома, в привычной обстановке, в
кругу хорошо знакомых людей.
Часто мужчина спит глубоко, как Женщина спит, как жертва. Ее
хищник. Электрическая активность мозговая активность падает на
мозга падает на 70%.
10%. Она постоянно настороже.
В сновидениях гораздо больше, чем Меньше,
чем
у
мужчин,
у
женщин,
секса;
часто
с сновидений на сексуальные темы;
незнакомыми женщинами.
если
же
такие
сновидения
возникают, то в них участвуют
хорошо знакомые мужчины, а не
незнакомцы.
Зачастую видят во сне мужские Видят во сне примерно равное
персонажи. Объясняется это тем, что число как мужских, так и женских
мужчины свои проблемы большей персонажей.
частью решают во взаимодействии с
другими мужчинами.
В
сновидениях
зачастую Чаще видят себя во сне больными.
преобладает агрессия, направленная
на окружающих.
С
годами
снижается
объем В пожилом возрасте стараются
перерабатываемой информации.
поскорее
разделаться
с
проблемами.
Ткани
головного
мозга
изнашиваются к пожилому возрасту
в 1,5 - 2 раза быстрее, чем у женщин.
Кровь течет быстрее в сосудах, Величина
общего
кровотока
кровоснабжающих головной мозг, а головного мозга в 1,3 раза больше,
это компенсирует до некоторой чем у мужчин.
степени старение мозговой ткани.
Из всего сказанного правомочен вывод: мужчины и женщины не очень-то тождественны. Даже - они
просто разные. Это не означает, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Им свойственен так называемый половой
деморфизм (греч. di(s) - дважды, morphe - форма), выявлен ряд несомненных не только биологических, но и
психофизиологических различий, своеобразные мотивы поведения. Это положение удачно сформулировано
антропологом М. Л. Бутовской: они различны, но равны от природы15. Анатомическая, физиологическая,
психологическая разница между полами весьма велика, причем в такой мере и степени, что это позволило даже
утверждать, будто мужчина и женщина - это два различных вида (и даже разные Вселенные), живущие, однако,
в половом симбиозе. Дифференциация полов привела к разделению труда, пищи, развлечений, иногда религии
и даже - у некоторых племен - к неодинаковому языку.
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Додаток 7. Нобеліантки: Жінки-лауреати Нобелівської премії
(Список жінок-лауреатів Нобелівської премії)
Нобелівська премія (швед. Nobelpriset) — престижна міжнародна премія, заснована
відповідно до заповіту шведського підприємця та винахідника Альфреда Нобеля 1895 року.
Премія присуджується щорічно з 1901 року за видатні заслуги у галузі фізики, хімії,
фізіології та медицини, літератури та діяльності за збереження миру[1]. 1968 року Банком
Швеції заснована так звана Нобелівська премія з економіки (швед. Nobelpriset i ekonomi),
офіційна назва — Премія Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті
Альфреда Нобеля (швед. Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne),
вперше присуджена наступного, 1969 року. Вибір лауреата у кожній сфері здійснюється:
у галузі фізики — Нобелівським комітетом з фізики при Шведській королівській
академії наук;
у галузі хімії — Нобелівським комітетом з хімії при Шведській королівській академії
наук;
у галузі фізіології або медицини — Нобелівським комітетом з фізіології або медицини
при Каролінгському Інституті;
у галузі літератури — Шведською академією;
за збереження миру — Норвезьким нобелівським комітетом при Парламенті Норвегії.
у галузі економіки — Комітетом присудження премії з економіки на честь Альфреда
Нобеля при Шведській королівській академії наук.

•
•
•
•
•
•

Оголошення імені лауреата відбувається кожного року у жовтні, а урочиста церемонія
вручення премії проходить у день смерті Альфреда Нобеля, 10 грудня, у Стокгольмі та Осло
(Нобелівська премія миру). Кожному лауреатові вручається диплом, медаль та грошова
винагорода/ За роки існування премії її лауреатами стали 882 особи та організацій: 812
чоловіків, 48 жінок та 22 організації. У списку нижче представлений повний перелік жіноклауреатів Нобелівської премії/ Статистика. За усю історію існування Нобелівської премії
лише 49 разів її присуджували жінкам, її лауреатами стали 48 жінок. Одну жінку — Марію
Склодовську-Кюрі — було двічі удостоєно цієї престижної нагороди: 1903 року у галузі
фізики та 1911 року у галузі хімії. Марія Склодовська-Кюрі стала також першою жінкою,
якій було присуджено нобелівську премію. Жінки отримували Нобелівські премії у всіх
шести категоріях. Детальний розподіл жінок-лауреатів за категоріями представлений у
таблиці нижче:
Категорія

Кількість
лауреатів

Миру

16

Література

14

Фізіологія або
медицина
Хімія
Фізика
Економіка

12
4
2
1

Роки присудження
1905, 1931, 1946, 1976 (двоє), 1979, 1982, 1991, 1992, 1997,
2003, 2004, 2011, 2014
1909, 1926, 1928, 1938, 1945, 1966, 1991, 1993, 1996, 2004,
2007, 2009, 2013, 2015
1947, 1977, 1983, 1986, 1988, 1995, 2004, 2008, 2009, 2014,
2015
1911, 1935, 1964, 2009
1903, 1963
2009

Наймолодшим лауреатом-жінкою є Малала Юсафзай з Пакистану, яка отримала Нобелівську
премію миру 2014 року у віці 17 років; найстаршою — британка Доріс Лессінг, яка отримала
Нобелівську премію з літератури 2007 року у віці 88 років. Лауреат премії миру 1991 року,
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Аун Сан Су Чжі, отримала премію, знаходячись під арештом. Крім того, після здобуття Ірен
Жоліо-Кюрі Нобелівської премії у галузі хімії 1935 року, вони разом зі своєю матір'ю,
Марією Склодовською-Кюрі, стали єдиною парою жінок-родичів, що отримували
Нобелівські премії. Найбільша кількість жінок-нобелянтів з'явилася 2009 року. Тоді
лауреатами Нобелівської премії стали одночасно 5 жінок. Окрім 2009 року Нобелівські
премії присуджувалися одразу кільком жінкам у 1976, 1991, 2004, 2011, 2014 та 2015 роках.
Легенда. ↓ Лауреат одержав премію роком пізніше. ½ Лауреату присуджено половину
премії. ⅓ Лауреату присуджено третину премії. ¼ Лауреату присуджено чверть премії
Рік

1903

1905

1909

1911

1926

Портрет

Ім'я
Марія
СклодовськаКюрі (¼)
(1867–1934)
(Спільно з
П'єром Кюрі та
Анрі
Беккерелем)

Берта фон
Зуттнер
(1843–1914)

Сельма
Лагерлеф
(1858–1940)

Марія
СклодовськаКюрі
(1867–1934)

Грація Деледда
(↓)
(1871–1936)

Країна

Франція

АвстроУгорщина

Швеція

Франція

Галузь

Фізика

Миру

Обґрунтування
На знак визнання
видатних заслуг,
пов'язаних зі спільним
дослідженням
радіаційних явищ,
відкритих Анрі
Беккерелем
Автор роману «Геть
зброю!»; почесний
президент Міжнародного
бюро миру, Берн,
Швейцарія

Як данина високому
ідеалізму, яскравій уяві й
духовному проникненню,
Література що вирізняють усі її
твори

Хімія

За видатні заслуги у
розвитку хімії: відкриття
елементів радію і
полонію, виділення радію
і вивчення природи та
сполук цього чудового
елементу

За поетичні твори, в яких
із пластичною ясністю
описано життя її рідного
Королівство
Література острова, а також за
Італія
глибину підходу до
людських проблем
загалом
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[15]

[17]

[18]

[19]

[20]
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Рік

1928

1931

1935

1938

Портрет

Ім'я

Сігрід Унсет
(1882–1949)

Лаура Джейн
Аддамс (½)
(1860–1935)
(Спільно з
Ніколасом
Батлером)
Ірен Жоліо-Кюрі
(½)
(1897–1956)
(Спільно з
Фредеріком
Жоліо-Кюрі)

Перл Бак
(1892–1973)

1945

Габріела
Містраль
(1889–1957)

1946

Емілі Грін Болч
(½)
(1867–1961)
(Спільно з
Джоном
Моттом)

1947

Герті Тереза
Корі (¼)
(1896–1957)
(Спільно з
Карлом
Фердинандом

Країна

Норвегія

США

Франція

Галузь

Обґрунтування

Передусім за її видатний
опис скандинавського
Література життя Середньовіччя

Миру

Соціолог; президент
Міжнародної ліги жінок
за мир та свободу[22]

Хімія

За виконаний синтез
нових радіоактивних
елементів

За її багатий і посправжньому епічний
опис селянського життя в
Література Китаї та за її біографічні
шедеври

США

За її ліричну поезію,
наповнену потужними
емоціями, що зробили її
символом ідеалістичного
Література прагнення всього
латиноамериканського
світу

Чилі

США

Миру

Колишній професор
історії та соціології;
президент Міжнародної
ліги жінок за мир та
свободу[27]

За відкриття
Фізіологія каталітичного
перетворення глікогену
або
медицина

США
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[21]

[23]

[24]

[25]

[26]

[28]

[29]

© Антонов В.М.

Рік

1963

1964

1966

1976

1977

1979

Портрет

Ім'я
Корі та Бернардо
Альберто Усаєй)
Марія ГеппертМаєр (¼)
(1906–1972)
(Спільно з
Юджином
Полом Вігнером
і Гансом
Єнченом)

Країна

США

Фізика

Дороті Кроуфут
Велика
Ходжкін
Британія
(1910–1994)
Неллі Закс (½)
(1891–1970)
(Спільно з
Швеція
Шмуелем
Йосефом
Аґноном)
Бетті Вільямс
(½) (↓)
(нар. 1943)
Велика
(Спільно з
Британія
Мейрид
Корріґан)
Мейрид
Корріґан (½) (↓)
Велика
(нар. 1944)
Британія
(Спільно з Бетті
Вільямс)
Розалін Сасмен
Ялоу (½)
(1921–2011)
(Спільно з
США
Ендрю Віктором
Шаллі та Роже
Гійменом)
Мати Тереза
(1910–1997)

Галузь

Індія

Хімія

За відкриття, що
стосуються оболонкової
структури ядра

За визначення за
допомогою
рентгенівських променів
структур біологічно
активних речовин

За її видатні ліричні та
драматичні твори, що
досліджують долю
Література
єврейського народу

Пр.

[30]

[31]

[32]

Засновники Північноірландського руху за мир,
перейменованого пізніше
на Товариство мирних
людей

[35]

За розвиток радіоімунних
Фізіологія
методів визначення
або
пептидних гормонів
медицина

[36]

Миру

Миру
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Лідер Ордену милосердя,
Колката, Індія

[38]
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Рік

1982

1983

Портрет

Ім'я
Альва Мюрдаль
(½)
(1902–1986)
(Спільно з
Альфонсо
Гарсією
Роблесом)
Барбара МакКлінток
(1902–1992)

1986

Рита ЛевіМонтальчині (½)
(1909–2012)
(Спільно з
Стенлі Коеном)

1988

Гертруда Белл
Елайон (⅓)
(1918–1999)
(Спільно з
Джеймсом
Блеком і
Джорджом
Гітчінгсом)
Аун Сан Су Чжі
(нар. 1945)

Країна

Галузь

Обґрунтування
Письменниця, дипломат,
колишній міністр

Швеція

Миру

США

Фізіологія За відкриття мобільних
або
генетичних елементів
медицина

Італія
США

США

М'янма

1991
Надін Гордімер
Південна
(нар. 1923)
Африка

1992

Рігоберта Менчу
(нар. 1959)

Гватемала

1993

Тоні Моррісон
(нар. 1931)

США
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Пр.

[40]

[41]

За відкриття факторів
Фізіологія росту
або
медицина

[42]

За відкриття важливих
Фізіологія принципів
медикаментозної терапії
або
медицина

[43]

Миру

За ненасильницьку
боротьбу за демократію
та права людини

Хто своїм прекрасним
епосом принесла
величезну користь
Література
людству
На знак визнання роботи
щодо соціальної
справедливості та
етнокультурного
Миру
примирення, заснованого
на повазі до прав
корінних народів
Хто у своїх наповнених
мріями і поезією романах
Література зобразила важливий
аспект американської
реальності

[44]

[45]

[46]

[47]
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Рік

1995

Портрет

Ім'я
Крістіана
НюсляйнФольхард (⅓)
(нар. 1942)
(Спільно з
Едвардом
Льюїсом і
Еріком
Вішаусем)

1996

Віслава
Шимборська
(1923–2012)

1997

Джоді Вільямс
(½)
(нар. 1950)
(Спільно з
Міжнародним
рухом за
заборону
протипіхотних
мін)

2003

Ширін Ебаді
(нар. 1947)

Вангарі Маатаї
(1940–2011)

2004

Лінда Бак (½)
(нар. 1947)
(Спільно з
Річардом
Екселем)

Ельфріде Єлінек
(нар. 1946)

Країна

Галузь

Обґрунтування

За відкриття, що
стосуються генетичного
Фізіологія контролю на ранніх
стадіях ембріонального
Німеччина або
медицина розвитку

Польща

США

Іран

Кенія

За поезію, що з іронічною
точністю зображує
Література історичні та біологічні
явища в контексті
реальності людства

Миру

За їх роботу щодо
заборони та
знешкодження
протипіхотних мін

Миру

За внесок у розвиток
демократії і боротьбу за
права людини, особливо
жінок і дітей

Миру

За внесок в сталий
розвиток, демократію та
підтримання миру

За дослідження нюхових
Фізіологія рецепторів і організації
системи органів нюху
або
медицина

США

Австрія
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За музичний потік голосів
у романах і п'єсах, які з
надзвичайним
лінгвістичним запалом
Література
розкривають абсурдність
соціальних кліше та
їхньої поневолюючої
сили

Пр.

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]
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Рік
2007

2008

2009

Портрет

Ім'я
Доріс Лессінг
(нар. 1919)
Франсуаза
Барре-Сінуссі
(¼)
(нар. 1947)
(Спільно з
Люком
Монтаньє та
Гаральдом цур
Гаузеном)
Ада Йонат (⅓)
(нар. 1939)
(Спільно з
Томасом
Стейцем і
Венкатараманом
Рамакрішнаном)
Елінор Остром
(½)
(1933–2012)
(Спільно з
Олівером
Вільямсоном)
Елізабет
Блекберн (⅓)
(нар. 1948)
(Спільно з Керол
Грейдер і
Джеком
Шостаком)
Керол Грейдер
(⅓)
(нар. 1961)
(Спільно з
Елізабет
Блекберн і
Джеком
Шостаком)

Герта Мюллер
(нар. 1953)

Країна
Велика
Британія

Франція

Галузь

Обґрунтування
Хто оповідає про досвід
жінок, зі скептицизмом,
Література пристрастю і пророчої
силою розглядає
розділену цивілізацію
За вивчення
папіломавірусу, що
Фізіологія
викликає рак шийки
або
матки
медицина

За дослідження структури
та функції рибосоми

Ізраїль

Хімія

США

За роботу з аналізу
Економіка економічного управління

США
Австралія

За відкриття механізму
захисту хромосом
Фізіологія
теломерами та ферментом
або
теломеразою
медицина

Пр.
[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

США

Хто із зосередженістю в
поезії і щирістю в прозі
Німеччина Література описує життя знедолених
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[60]
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Рік

2011

Портрет

Ім'я
Елен ДжонсонСерліф (⅓)
(нар. 1938)
(Спільно з
Леймою Гбові і
Тавакуль
Карман)
Лейма Гбові (⅓)
(нар. 1972)
(Спільно з Елен
Джонсон-Серліф
і Тавакуль
Карман)
Тавакуль
Карман (⅓)
(нар. 1979)
(Спільно з
Леймою Гбові і
Елен ДжонсонСерліф)

2013

2014

Еліс Манро
(нар. 1931)
Майбрид Мозер
(¼)
(нар. 1963)
(Спільно з
Джоном
О'Кіфом і
Едвардом
Мозером)
Малала
Юсафзай (½)
(нар. 1997)
(Спільно з
Кайлашем
Сат'ярті)

2015

Юю Ту (½)
(нар. 1930)
(Спільно з
Вільямом
Кемпбеллом та
Сатоші Омурою)
Світлана
Алексієвич
(нар. 1948)

Країна

Галузь

Ліберія

Миру

Обґрунтування

За ненасильницьку
боротьбу за права і
безпеку жінок та участь у
миротворчому процесі

Пр.

[61]

Ємен

Канада

Норвегія

Пакистан

Література

Майстер сучасного
оповідання

За відкриття клітин
мозку, що відповідають
Фізіологія
за систему орієнтації
або
людини у просторі
медицина

Миру

За боротьбу проти
пригнічення дітей та
молоді та право дітей на
освіту

За відкриття, що
Фізіологія стосуються лікування
малярії
або
медицина

КНР

Білорусь

243

За її багатоголосу
Література творчість — пам'ятник
стражданню і мужності у

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]
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Рік

Портрет

Ім'я

Країна

Галузь

Обґрунтування
наш час

Пр.

Розподіл за країнами. За історію існування Нобелівської премії її лауреатами ставали жінки з 25 країн
світу. Невідповідність кількості лауреатів у таблиці нижче зумовлений декількома чинниками. По-перше, двоє
з-поміж 46 жінок-лауреатів мали подвійне громадянство. Так, Рита Леві-Монтальчині, лауреат премії з
фізіології або медицини 1986 року, була одночасно громадянкою Італії та США; Елізабет Блекберн, лауреат
премії з фізіології або медицини 2009 року, мала одночасно американський та австралійський паспорти. Таким
чином, обидві жінки вважаються американським й італійським та американським й австралійським
дослідниками відповідно. По-друге, попри те, що французькі жінки здобували Нобелівську премію 4 рази,
кількість жінок-лауреатів з Франції становить 3 особи, оскільки Марія Склодовська-Кюрі здобувала премію
двічі.
Кількість
лауреатів
США
15
Велика Британія 4
Країна

Франція

3

Швеція

3

Австрія

2

Італія
Ліберія
Німеччина

2
2
2

Норвегія
Австралія
Білорусь

2

Гватемала

1

Ємен

1

Ізраїль

1

Індія
Іран
Канада

1

Кенія

1

КНР

1

М'янма

1

Пакистан

1

ПАР

1

Польща

1

Чилі

1

1
1

1
1
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