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KAPITEL 1 / CHAPTER 1 
CLIMATE EDUCATION IN HEALTHCARE: TOPICAL NEEDS AND 

SOLUTIONS IN UKRAINE 
КЛІМАТИЧНА ОСВІТА У ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я: НАГАЛЬНІ ПОТРЕБИ ТА РІШЕННЯ В УКРАЇНІ  

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-05-038 
 

Вступ 
Наслідки глобальної зміни клімату, в епіцентрі якого перебуває нинішнє 

покоління, загрожує відкинути досягнутий рівень охорони здоров'я в 
середньому на 20-50 років тому. Згідно з прогнозами вчених, у найближчі 
десятиріччя кліматичні зміни наростатимуть у всіх регіонах планети, при цьому 
постраждає насамперед сільське господарство та посилиться навантаження на 
національні системи охорони здоров'я [1]. Наслідки глобальної зміни клімату 
можна порівняти з пандемією COVID-19 за рівнем навантаження на 
національні системи охорони здоров'я, а їхня синергія призводить до ще більш 
драматичних сценаріїв, особливо в країнах з низьким соціально-економічним 
статусом. 

Найбільш уразливими групами населення при впливі факторів зміни 
клімату є люди віком від 65 років, немовля та діти до 6 років, люди з 
коморбідною патологією та вагітні жінки. Значними факторами ризику 
ускладнень, пов'язаних із впливом екстремальних температур повітря та 
тяжкого перебігу COVID-19, є хронічні захворювання дихальної та 
кардіоваскулярної систем, гіпертонічна хвороба, діабет, захворювання нирок та 
злоякісні новоутворення. При цьому прогнозовано виснажуються стратегії 
виживання населення, зростають загрози для психічного здоров'я. 

 Консолідовані дії у напрямку цих двох викликів у довгостроковій 
перспективі будуть найбільш успішними, якщо вони будуть узгоджені у всіх 
кліматасоційованих секторах економіки, а також за участі представників 
академічних спільнот та вищої освіти – загалом. 

 За оцінками експертів, потреба у фахівцях системи охорони здоров'я, які 
пройшли навчання з питань зміни клімату, у світі значно збільшиться у 
найближчі 5-10 років [2]. 

 
 

1.1. Аналіз анкетування передставників галузі охорони здоров’я 
 
З початку 2021 року міжнародний консорціум університетів у складі 

університету Гельсінкі (грант-координатор проекту), University of Rovira i 
Virgili (Spain), Estonian University of Life Sciences та 6 українських університетів 
(Одеський державний екологічний університет - національний координатор 
проекту) виконує європейський освітній проект "Multilevel Local, Nation-і 
Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation 
and Mitigation" - "ClimEd". 

 Метою цього проекту є розробка компетентнісно-орієнтованих 
навчальних планів для безперервної комплексної підготовки фахівців у галузі 
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кліматичного обслуговування в Україні, а також ініціювання та розвиток 
додаткової освіти в галузі змін клімату для осіб, які приймають рішення, 
фахівців кліматозалежних галузей економіки та широких мас населення, що 
буде сприяти стабілізації економіки країни в умовах зміни клімату та її 
адаптації до цих змін. 

Враховуючи затребуваність таких курсів на ринку праці, потреби 
потенційних стейкхолдерів та слухачів курсів вивчені та проаналізовані на 
початковому етапі розробки курсів шляхом анкетування представників усіх 
основних кліматозалежних галузей економіки України. Анкетування 
проводилось здебільшого за допомогою онлайн форм та аналізувалось з 
застосуванням методів статистичного аналізу. 

Впродовж анкетування галузі охорони здоров’я опитано всього 50 
респондентів міста Одеси, Одеської області та інших областей України. На рис. 
1 представлено посади опитуваних. 

 

 
Рисунок 1 – Посади, які обіймають опитувані особи 

 
Всіх респондентів було поділено на шість цільових груп для з’ясування їх 

окремих потреб у кліматичному обслуговуванні і саме їх рівня обізнаності з 
проблемами, які постають перед кліматозалежними галузями в зв’язку зі 
змінами клімату (рис. 2). Цільові групи, на які було поділено респондентів, 
визначались в залежності від рівня освіти респондентів і їх професіональної 
приналежності: 

Перша група містила 19 осіб професорсько-викладацького персоналу.  
 Це - найбільш чисельна група; 
Друга група – 12 осіб – адміністративний персонал. Ця група є досить  
 важливою, оскільки адміністративний персонал є персоналом, від якого  
 залежить прийняття рішень і визначення політики; 
Третя група – 7 осіб – середній медичний персонал; 
Четверта група – 5 осіб – лікарський персонал; 
П’ята група – 4 особи – науково-технічний персонал, який включав  
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 інспекторів, лаборантів і завідуючих лабораторією; 
Шоста група – 3 особи – представники фармацевтичної галузі. 
Розділення на цільові групи можна побачити на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2 – Цільові групи галузі охорони здоров’я 

 
Якість надання кліматичних послуг 
Всесвітньою метеорологічною організацією вважається, що такі галузі як 

сільське господарство і охорона здоров’я є найбільш вразливими до зміни 
клімату, тому потребують як найскорішої їх адаптації до зміни клімату. Було 
поставлене питання щодо того, як представники галузі охорони здоров’я 
оцінюють вразливість галузі до зміни клімату (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Відповіді респондентів щодо вразливості галузі до змін клімату 

 
Таке питання допомагає зрозуміти, наскільки добре обізнані представники 

галузі з проблемами і загрозами, які зміна клімату становить для їх галузі, і чи 
потребують вони додаткових знань в цій області. 
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Досить велика частка всіх респондентів вважає охорону здоров’я галуззю, 
яка є або мало вразливою (34%), або зовсім невразливою до змін клімату (8%), 
решта опитуваних (58%) гадають, що охорона здоров’я є досить залежною від 
зміни клімату, з яких тільки 14% відповіли, що галузь «сильно вразлива» або 
«дуже вразлива». Таким чином, наші респонденти потребують додаткових 
знань щодо ступеню впливу зміни клімату на здоров’я людини і галузь в 
цілому, тобто має бути курс, присвячений цим питанням.  

Серед цільових груп (рис. А.1, Додаток А) охорону здоров’я вважають 
вразливою до змін клімату найчастіше середній медичний персонал (100% 
відповідей «вразлива» або «сильно вразлива»), науково-технічний персонал 
(75% відповідей «вразлива» або «дуже сильно вразлива») і адміністративний 
персонал, 67% якого гадає, що охорона здоров’я є вразливою до змін клімату. В 
інших групах переважає думка, що галузь є або невразливою, або мало 
вразливою до зміни клімату. Такий результат може вказувати на те, що з 
наслідками змін клімату більше стикались групи, діяльність яких дозволяє 
контактувати з більшою кількістю населення і іноді потребує 
трансдисциплінарних взаємин, що особливо стосується саме адміністративного 
персоналу. Представники фармацевтичної галузі одноголосно вважають 
охорону здоров’я мало вразливою до змін клімату. 

Дуже важливим питанням є також питання щодо того, як справляється 
установа з наслідками зміни клімату (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Відповіді респондентів щодо ступеня подолання наслідків змін 

клімату установою 
 
В 60% випадків респонденти вважають, що їх установа або добре, або 

повністю долає наслідки зміни клімату. Інші опитувані (40%) зважають, що 
їхнім установам долати наслідки зміни клімату набагато важче, з цієї групи 
35% визнають, що їхня організація або зовсім не справляється з наслідками, або 
справляється погано. Розподіл відповідей за цільовими групами (рис. А.2, 
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Додаток А) показав, що в усіх цільових групах, за виключенням фармацевтів і 
науково-технічного персоналу, більшість (від 43 до 100%) вважає, що галузь 
досить добре долає проблеми, які виникають в зв’язку зі змінами клімату. У 
відповідях представників фармацевтичної галузі є нелогічність висновків, 
оскільки вони вважають галузь невразливою до змін клімату, але проблеми, які 
виникають в зв’язку зі змінами клімату, долає погано. 

Високий відсоток тих, хто відповів, що в галузі відсутні проблеми з 
подоланням наслідків зміни клімату, не означає, що в подальшому ці проблеми 
не виникатимуть, оскільки зараз досить часто установи не вживають жодних 
заходів щодо боротьби з наслідками клімату і тому не усвідомлюють наскільки 
є поганий ступінь подолання наслідків змін клімату. 

Це підтверджується і відповідями на наступне питання «Чи взаємодієте Ви 
або Ваше підприємство (установа, університет) із фахівцями в галузі 
кліматичного обслуговування?» (рис. 5а). 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 5 – Взаємодія з фахівцями в галузі кліматичного обслуговування (а) і 
наявність базової кліматичної освіти у представників охорони здоров’я (б) 

 
Оскільки для того, щоб зробити професійні висновки щодо того, чи 

вразлива галузь до зміни клімату і чи справляється з наслідками зміни клімату, 
спеціаліст має бути досить обізнаним з цим питанням. Знання в цій сфері 
можна отримати або спілкуючись зі спеціалістами в області кліматичного 
обслуговування, або за допомогою освіти в цій сфері. Бачимо, що взаємодія між 
установою і фахівцями в галузі кліматичного обслуговування відбувається 
досить погано: усього 14% респондентів постійно спілкуються з фахівцями-
кліматологами і ще 6% опитуваних – часто, решта опитуваних (близько 80%) 
контактує іноді або ще рідше). 
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Серед цільових груп (рис. А.3, Додаток А) найчастіше отримують і 
використовують кліматичну інформацію професорсько-викладацький персонал, 
адміністративний персонал і лікарі (від 16 до 40% їх представників взаємодіють 
з фахівцями в області кліматичного обслуговування постійно). Інші категорії 
звертаються за кліматичною інформацією іноді або рідше. Фармацевти не 
взаємодіють ніколи з постачальниками кліматичного обслуговування. 

З освітою в області клімату і зміни клімату (рис. 5б) справи не є ліпшими. 
Лише в 18% респондентів є самоосвіта в цій області або вони отримували 
освіту на курсах змішаного навчання, решта опитуваних немає жодної базової 
кліматичної освіти. 

Найбільш освіченою виявилась категорія лікарів, 40% з якої відвідували 
змішані курси (рис. Г.1, Додаток Г). Деякі категорії, а саме адміністративний 
персонал, професорсько-викладацький і науково-технічний персонал долали 
самоосвітою брак знань в області змін клімату, що вказує на потребу 
обізнаності в цих питаннях. 

Якщо проаналізувати відповіді на питання щодо потреби у кліматичній 
освіті (рис. 6), то половина всіх опитуваних (50%) відчувають потребу в базовій 
кліматичній освіті, ще 10% відзначають, що в цілому рівень освіти є достатнім, 
але є потреба в окремих консультаціях. Решта опитуваних (40%) або не 
відчуває необхідності в кліматичній освіті, або вагається відповісти, з яких 
більше половини респондентів вагаються відповісти. 

 

 
Рисунок 6 – Потреба представників охорони здоров’я в кліматичній освіті 

 
Найбільша кількість тих, хто вагається або не відчуває потреби (від 60 до 

53%) – це лікарі та викладачі (рис. Г.2, Додаток Г), але в кожній з цільових 
груп, виключаючи лікарів, присутня категорія (від 21 до 43%), яка вважає, що 
курси, які ознайомлять з наслідками змін клімату для галузі, безумовно 
потрібні. 100% представників фармацевтичної галузі вважають, що необхідне 
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всебічне ознайомлення з питаннями змін клімату. 
Все це вказує на необхідність просвітницької роботи з представниками 

охорони здоров’я, оскільки багато хто не уявляє наслідків зміни клімату для 
здоров’я людини і для галузі охорони здоров’я в цілому, хоча вплив 
кліматичних факторів і їх змін на здоров’я людини є вже доведеним фактом, 
який має враховуватись в роботі представниками галузі охорони здоров’я. В 
подальшому перед представниками галузі також постане питання врахування 
наслідків зміни клімату і адаптації галузі до них. 

На рис. 7 представлено частку кліматичної інформації, яка 
використовується фахівцями охорони здоров’я. Бачимо, що взагалі не 
використовують кліматичну інформацію лише 14% фахівців галузі охорони 
здоров’я і практично шоста частина споживачів (16%) застосовує 90% 
інформації або навіть більше. 

 

 
Рисунок 7 – Частка кліматичної інформації, яка використовується 

представниками охорони здоров’я для прийняття рішень 
 
Більша частка фахівців (28%) вважає, що використовує на практиці 

близько 50% всієї кліматичної інформації, яку вони мають в своєму 
розпорядженні. 

Розподіл відповідей за цільовими групами (рис. А.4, Додаток А) дуже 
добре корелюється з розподілом відповідей в питанні щодо взаємодії з 
фахівцями в області кліматичного обслуговування. Частка представників, яка 
постійно контактує з фахівцями в області кліматичного обслуговування, 
практично всю отриману використовує для прийняття рішень. Більшість всіх 
респондентів або використовує 50% кліматичної інформації і навіть менше. 

Зважаючи на результати, наведені на рис. 7, можна зробити висновок, що 
більша частина респондентів (72% використовує 50% або значно менше 
кліматичної інформації) не знає як і з якою метою застосовувати увесь спектр 
кліматичної інформації, яка знаходиться в їх розпорядженні, або отримують 
нерелевантну для них інформацію. І саме спілкування з фахівцями в області 
кліматичного обслуговування надає можливість обирати потрібну інформацію. 



The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021            Book 7. Part 5 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-40-7 13 

Це підтверджується відповідями на питання «Чи всі ваші потреби адекватно 
задовольняються наявною кліматичною інформацією?» (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Вдоволеність фахівців наявною кліматичною інформацією 
 
Тільки 8% опитуваних вважає, що їх потреби повністю задовольняються 

наявною кліматичною інформацією, ще 14% вагаються відповісти, а решта 
респондентів (78%) гадає, що їхні потреби задовольняються не повністю. 

Більшість респондентів серед адміністративного і професорсько-
викладацького персоналу відповіли, що їх потреби більшою мірою 
задовольняються, а в інших цільових групах немає одностайності в оцінках і 
через маленьку кількість опитуваних було отримано досить великий розкид 
відповідей (рис. А.6, Додаток А). 

З цього можна зробити висновок, що фахівці мають бути обізнаними з 
доступною кліматичною інформацією і яким чином її можна використовувати з 
метою розробки профілактичних заходів, з метою оздоровлення населення 
(рекреаційні кліматичні ресурси) і з метою адаптації населення до майбутніх 
змін клімату. 

В зв’язку з питанням 7 цікаво дізнатись які саме вимоги до кліматичного 
обслуговування і кліматичної інформації ставлять представники галузі охорони 
здоров’я (рис. 9). Практично п’ята частина (18%) всіх респондентів вагаються 
відповісти, але решта опитуваних має досить конкретні вимоги. Більшість 
фахівців охорони здоров’я потребують точної, повної і своєчасної інформації. 
Релевантна і доступна кліматична інформація вимагається лише 8% 
опитуваних. 

Багато респондентів потребують допомоги з боку спеціалістів в області 
кліматичного обслуговування, оскільки є потреба в інтерпретації отриманої 
інформації (34%), потреба в ретельно розроблених рекомендаціях (32%) і 
потреба в експертних системах підтримки прийняття рішень і оцінки ризиків 
(24%). 
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Рисунок 9 – Потреби в кліматичній інформації, які є незадоволені 

 
Розподіл за цільовими групами (рис. А.7, Додаток А) показав, що 

адміністративний і професорсько-викладацький персонал найчастіше вимагає 
точної, повної і своєчасної кліматичної інформації (від 47 до 53%), середній 
медичний персонал і фармацевти разом з цим відчувають таку саму потребу і в 
інтерпретації отриманої інформації. Більшість лікарів вважають, що їх потреби 
задоволені і тому вагаються з відповіддю, які потреби є ще незадоволеними. В 
зв’язку з цим є досить цікавим питання, якою саме користуються інформацією, 
з яких джерел і з якою метою її використовують, що вони не потребують 
вдосконалення якості кліматичної інформації. 

За результатами загального опитування можна зробити висновок щодо 
необхідності включення в курси підвищення кваліфікації для фахівців в області 
охорони здоров’я деяких питань, які стосуються інтерпретації кліматичної 
інформації, розробки рекомендацій на основі кліматичної інформації з 
прикладною метою і виробки експертних рішень. Оскільки для створення 
експертних систем мають бути, перш за все, розроблені експертні рішення. 

В той самий час курс підготовки спеціаліста в області кліматичного 
обслуговування має містити результати навчання, які б стосувались (1) знання 
потреб представників кліматозалежних галузей, (2) інтерпретації кліматичної 
інформації, яка надається галузі, (3) вміння комунікувати з замовниками 
кліматичної продукції для надання зрозумілих і доступних рекомендацій і 
рішень. 

Попередні висновки підтверджуються також і відповідями на питання «Як 
часто у Вас виникають труднощі з інтерпретацією кліматичної інформації?» 
(рис. 10). Хоча жоден з респондентів не надав відповіді, що ці складнощі його 
супроводжують завжди, але практично половина респондентів (44%) такі 
труднощі зазнає в 50% випадків (відповідь «іноді»). Це досить високий 
результат. 

Ще 10% досить часто стикається з такими труднощами.  
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Рисунок 10 – Частота виникнення труднощів з інтерпретацією кліматичної 

інформації 
 
Найчастіше з труднощами в інтерпретації кліматичної інформації (рис. Б.5, 

Додаток Б) стикається адміністративний і професорсько-викладацький 
персонал (від 42 до 67% всіх респондентів зазнають труднощів в 50% випадків 
інтерпретації). Слід зауважити, що це категорії, які найбільш часто 
використовують кліматичну інформацію, інші категорії не надали таких чітких 
відповідей через досить нечасте використання кліматичної інформації. 
Виключенням знову є лікарі, в яких не виникають складності з інтерпретацією 
кліматичної інформації. 

Отже, аналіз цього питання підтвердив, що однією з цілей курсів 
підвищення кваліфікації є розвиток навичок в інтерпретації кліматичної 
інформації. 

На рис. 11 представлено ефективність використання кліматичної 
інформації фахівцями. 

 

 
  

Рисунок 11 – Ефективність використання кліматичної інформації фахівцями 
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Слід зауважити, що незважаючи на попередні відповіді, в яких спеціалісти 
з галузі охорони здоров’я досить низько оцінюють свою вдоволеність 
наявністю кліматичної інформації, а також її частку, яку вони використовують 
у роботі, ефективність використання кліматичної інформації оцінюється досить 
високо (рис. 10). Це означає, що, якщо у фахівців опиняється релевантна і 
якісна кліматична інформація, то вона сприяє ефективній роботі галузі. 

З усіх опитуваних 38% визнали, що завдяки використанню кліматичної 
інформації досягнуті більш комфортні умови проживання для людини.  

26% респондентів вважають, що використання кліматичної інформації 
позитивно впливає на ефективність і результативність роботи установи. 

Цікаво, що навіть є відповіді щодо попередження економічних збитків в 
галузі (22%) і людських жертв (18%) завдяки кліматичній інформації. 

Лише 16% респондентів відповіли, що помітної вигоди від використання 
кліматичної інформації не було. 

Серед цільових груп (рис. А.5, Додаток А) адміністративним персоналом 
відзначається, що вигода від використання кліматичної інформації є завжди, що 
можна пояснити більшою обізнаності цієї категорії з проблемами суспільства, 
також саме ця цільова група зазначає, що використання кліматичної інформації 
сприяє стабільній роботі галузі. Найбільш часто (від 47 до 75%) представники 
професорсько-викладацького персоналу, лікарів і науково-технічного 
персоналу вважають, що використання кліматичної інформації допомагає 
поліпшити умови проживання людини. 

Загалом лише 12% респондентів згодні платити за більш якісне кліматичне 
обслуговування, 28% відповіли, що не готові платити і 60% вагаються 
відповісти (рис. 12). 

 

 
Рисунок 12 – Готовність фахівців кліматозалежної галузі сплачувати за 

кліматичне обслуговування 
 
Готові сплачувати за кліматичне обслуговування представники (від 8 до 

29%) чотирьох цільових груп, а саме адміністративного, професорсько-
викладацького, середнього медичного і науково-технічного персоналу. 
Більшість респондентів вагаються з відповіддю (рис. А.8, Додаток А). 

На рис. 13 показано рішення, які пропонуються фахівцями з галузі охорони 
здоров’я, для врахування кліматичної інформації в процесі роботи для 
результативної роботи установи. 

Практично половина респондентів (48%) вагаються відповісти. Приблизно 
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третина всіх опитуваних (30%) схиляється до наявності співробітника, фахівця 
в області охорони здоров’я, який має додаткову освіту в області змін клімату, і 
зможе поєднувати роботу за фахом з обов’язками фахівця в області 
кліматичного обслуговування. Доплата за індивідуально підготовлені рішення, 
готові до використання, здається за краще 12% респондентів. І навіть 10% 
вважають, що найкращим рішенням була б наявність спеціаліста в області 
кліматичного обслуговування в організації. 

 

 
Рисунок 13 – Оптимальне укомплектування персоналом для вирішення 

виробничих питань, пов’язаних зі змінами клімату 
 
Більшість респондентів (від 50 до 80%) з чотирьох цільових груп, а саме з 

адміністративного і професорсько-викладацького персонал, лікарів і 
фармацевтів, вагаються відповісти (рис. А.9, Додаток А). Після відповіді 
«Вагаюсь відповіді» опитувані з усіх груп, виключаючи лікарів, обирають 
варіант «Наявність співробітника, який пройшов навчання в галузі змін клімату 
і поєднує роботу за фахом з роботою кліматолога». 

10% респондентів відповіли, що вони не використовують зазвичай 
кліматичну інформацію в своїй роботі (рис. 14). Решта опитуваних (90%) 
використовує деякі кліматичні показники. Переважна більшість респондентів 
(74%) вказали, що в роботі використовують прості кліматичні показники, тобто 
метеорологічні величини, наприклад, температура, швидкість і напрям вітру, 
кількість опадів тощо. 

Досить мала кількість респондентів (8%) вживає досить популярні зараз 
екстремальні кліматичні індекси, за допомогою яких можна визначити як 
змінюється просторово-часовий розподіл екстремальних явищ. Така сама 
кількість опитуваних використовує комплексні показники, такі як ефективна, 
еквівалентно-ефективна, результуюча температура тощо, які є досить 
поширеними для визначення впливу метеорологічних умов на здоров’я 
людини, а також для визначення курортної і туристичної привабливості місця. 
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Рисунок 14 – Тип кліматичної інформації, який зазвичай використовують 

фахівці охорони здоров’я в роботі 
 
40% респондентів використовують кліматичну інформацію про 

екстремальні явища. Більша кількість опитуваних (74%) використовує прості 
кліматичні показники, тобто температура, характеристики вологості тощо, які 
надають небагато інформації для потреб робітників охорони здоров’я. 

Лікарі і середній медичний персонал (рис. Б.1, Додаток Б) використовують 
найчастіше прості кліматичні показники (100% всіх респондентів) і різного 
типу відомості про екстремальні явища. Адміністративний і професорсько-
викладацький персонал також в більшості випадків застосовують прості 
кліматичні показники (від 54 до 79% респондентів), поряд з якими викладачі 
досить часто використовують ще і різного типу відомості про екстремальні 
кліматичні явища (63%).  

Лише 3% респондентів не отримують кліматичної інформації (рис. 15), 
решта опитуваних отримує кліматичну інформацію з різноманітних джерел. На 
першому місці знаходяться інтернет-джерела, їх у своїй роботі використовує 
66% опитуваних. 

Практично п’ята частина респондентів (19%) отримують інформацію з 
гідрометеорологічних центрів, а ще 9% – з гідрометеорологічних станцій. 

Найбільш різноманітні джерела інформації використовує професорсько-
викладацький склад (рис. Б.2, Додаток Б). Представники цієї цільової групи 
отримують інформацію з усіх можливих джерел, хоча основним джерелом 
інформації як і в решті груп є інтернет-джерела. Поряд з інтернет-джерелами 
середній медичний персонал і представники фармацевтичної галузі отримують 
інформацію з гідрометеорологічних центрів. 60% лікарів одержують дані з 
гідрометеорологічних станцій, що є досить незвичним джерелом інформації, 
оскільки гідрометеорологічні станції є джерелом необробленої і 
неінтерпретованої кліматичної інформації. 20% представників 
адміністративного персоналу поряд з інформацією з інтернет-джерел отримує 
інформацію з гідрометеорологічних центрів. 
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Рисунок 15 – Джерела, з яких фахівці галузі охорони здоров’я отримують 
кліматичну інформацію 

 
Таким чином, можна зробити висновок, що всі спеціалісти в області 

охорони здоров’я або погано обізнані з джерелами кліматичної інформації, або 
не мають до них доступу. На курсах підвищення кваліфікації спеціалісти 
обов’язково мають бути ознайомлені з якісними інтернет-джерелами 
кліматичної інформації, оскільки інтернет-ресурси не завжди надають 
релевантну якісну інформацію, а також з іншими джерелами кліматичної 
інформації. Окрім того, спеціалісти охорони здоров’я мають бути обізнані з 
кліматичними показниками і індексами, за допомогою яких вони можуть 
найкраще дослідити наслідки зміни клімату на здоров’я людини. В проекті має 
бути побудована науково-освітня платформа, за допомогою якої спеціалісти 
могли б мати доступ до якісної кліматичної інформації і отримувати подальші 
консультації. 

З метою планування кліматичну інформацію ніколи не використовують 8% 
опитуваних (рис. 16а), решта респондентів використовує кліматичну 
інформацію більш-менш часто. Ще менша кількість опитуваних (лише 4%) 
ніколи не використовує кліматичну інформацію у повсякденній діяльності (рис. 
16б). 

Слід зауважити, що і в цілях планування, і в повсякденній діяльності 
практично однакова кількість респондентів використовує кліматичну 
інформацію однаково часто. 

Часто використовують кліматичну інформацію 36% респондентів з метою 
планування і 34% респондентів в повсякденній діяльності. 32% опитуваних 
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використовують кліматичну інформацію іноді для цілей планування і 38% - в 
повсякденній діяльності. 

Цікаво, що навіть існує категорія споживачів кліматичної інформації, які 
використовують кліматичну інформацію завжди (12% – в плануванні і 6% – в 
повсякденній діяльності). 

 

(а)   

(б)  
Рисунок 16 – Частота використання спеціалістами охорони здоров’я 

кліматичної інформації з метою планування (а) і в повсякденній діяльності (б) 
 
З метою планування своєї діяльності часто і постійно використовують 

кліматичну інформацію 80% лікарів, 58% професорсько-викладацького 
персоналу і 50% науково-технічного персоналу (рис. Б.3, Додаток Б). В інших 
цільових групах ступінь задіяння кліматичної інформації з метою планування є 
набагато нижчий. Чверть адміністративного персоналу при плануванні своєї 
діяльності ніколи не застосовує кліматичну інформацію, що потребує 
виправлення, оскільки саме ця цільова група планує діяльність всієї системи 
охорони здоров’я. 

В повсякденній діяльності кліматичну інформацію використовують 
найбільш часто ті самі цільові групи, які досить часто використовують її з 
метою планування (рис. Б.4, Додаток Б). Так само спостерігається частка 
адміністративного персоналу (16%), яка ніколи не застосовує кліматичну 
інформацію. 

В анкетуванні фахівцям в області охорони здоров’я було запропоновано 
найпоширеніші кліматичні показники з метою дізнатись, наскільки часто вони 
їх використовують у своїй професійній діяльності (рис. 17, 18). 

Такі прості показники як кількість тропічних днів і ночей ніколи не 
використовує в своїй практиці 56 і 64% респондентів відповідно. Ці кліматичні 
індекси є досить поширеними у європейській практиці. Бачимо, що спеціалісти 
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в області охорони здоров’я досить погано обізнані з європейськими практиками 
в кліматології. В зв’язку зі змінами клімату кількість тропічних ночей і днів з 
кожним роком збільшується, окрім того, такі дні і ночі дуже погано впливають 
на здоров’я людини, призводять до загострення серцево-судинних і алергічних 
захворювань. Таким чином, врахування цих показників у медичний практиці є 
обов’язковим. 

Значно більша кількість використовує такі показники, як середня 
міждобова мінливість температури і кількість спекотних днів, які досить часто 
використовувались і радянською кліматичної школою, наступницею якої є і 
Україна. Найбільша кількість респондентів використовує ці показники в 50% 
випадків. 

 
(а)   

   
(б)   
  Рисунок 17 – Частота використання простих кліматичних показників 
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Передбачено часто з простих показників використовується міждобова 
мінливість атмосферного тиску так само як і міждобова мінливість 
температури. По-перше, ці обидва показники активно використовувались 
радянською кліматичною школою, по-друге, міждобовій мінливості тиску і 
температури присвячено багато досліджень і в області кліматології, і в області 
медицини. 

Цікаво, що навіть більш часто, ніж кількість спекотних днів, 
використовуються фахівцями в області охорони здоров’я, такі показники як 
тривалість сонячного сяйва і фізіологічний дефіцит вологості. 

 
Рисунок 18 – Частота використання складних кліматичних показників 
 
Розподіл за різними цільовими групами виявив, що обізнаність практично 

всіх цільових груп з різними кліматичними показниками є однаковою за 
виключенням лікарського персоналу (рис. Б.6 – Б.8, Додаток Б). Лікарі 
найкраще обізнані з усіма показниками і найчастіше використовує їх на 
практиці. Хоча все одно слід зауважити, що це є найбільш прості з усіх 
показників, які застосовуються для виявлення впливу змін клімату на здоров’я 
людини. 

Складні показники, які побудовані на використанні декількох 
метеорологічних величин, використовуються рідше фахівцями, аніж прості 
показники. Але з цими характеристиками фахівці в області охорони здоров’я 
мають бути також ознайомлені, оскільки всі ці характеристики є досить 
важливими показниками впливу метеорологічних умов на здоров’я людини. 

Перед усіма респондентами були поставлені питання щодо їх обізнаності з 
різноманітними кліматичними показниками (рис. 19). Питання стосувалось як 
простих кліматичних показників, які основані на одній фізичній величині 
(температура, вологість тощо), та на комплексних кліматичних показниках, які 
враховують декілька фізичних величин (температура і вологість, температура і 
швидкість вітру тощо). Всі ці показники є досить ефективними для визначення 
впливів кліматичних факторів на здоров’я людини. 
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(а)   

 

 (б)   
Рисунок 19 – Обізнаність з різноманітними кліматичними показниками 
 
З простими показниками більшість опитуваних (від 36 до 54%) 
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ознайомлені, але ніколи не використовували на практиці. Слід зауважити, що 
досить високий відсоток респондентів (від 20 до 44%) прості показники 
використовують на практиці. Жоден з респондентів не відповів, що немає сенсу 
використовувати такі категорії як температура повітря, сонячна радіація і 
освітленість і вологість повітря, 1 респондент вважає, що така характеристика 
як атмосферний тиск є непотрібною, і ще 2 респонденти виключають 
корисність швидкості вітру. 

Що стосується комплексних показників, то більшості опитуваних (від 40 
до 48%) такі характеристики є невідомими, хоча теоретично ознайомлені з 
такими показниками багато респондентів (від 30 до 48%), але використовують 
на практиці їх незначна кількість спеціалістів. 

Розподіл за цільовими групами (рис. Г.5, Г.6, Додаток Г) вказує на схожий 
рівень обізнаності з наведеними кліматичними показниками всіх категорій 
споживачів кліматичної інформації. 

Найчастіше представники різних категорій використовуються на практиці 
прості показники, а саме температуру, атмосферний тиск тощо, і з якими всі 
категорії демонструють добру ознайомленість, навіть, якщо не застосовують в 
професійній діяльності. Найбільш обізнаними з простими показниками 
категоріями з усіх є середній медичний персонал і науково-технічний персонал. 

З комплексними показниками всі цільові групи демонструють гіршу 
обізнаність, аніж з простими, за виключенням лікарів, 80% з яких ознайомлені з 
цими показниками, а 20% навіть використовують на практиці. Ознайомленість 
лікарів зі складними показниками навіть є більшою, аніж з простими. Слід 
відзначити також, що добра ознайомленість зі складними показниками, без 
використання на практиці, спостерігається серед адміністративного і 
середнього медичного персоналу. 

Хоча небагато респондентів виявили бажання ознайомитись з цими 
показниками, але більшість з наведених показників досить часто 
використовується в світовій медичній практиці і фахівці в області охорони 
здоров’я мають бути обізнаними з цими способами врахування кліматичних 
факторів на здоров’я людини, які визначають комфортні і некомфортні умови 
для людини. 

Екстремальні кліматичні явища або стихійні лиха завжди призводить до 
порушення доступу до медичної допомоги, нестачі медикаментів, а також 
створюють додаткове навантаження на національні системи охорони здоров'я. 
За багатьма кліматичними дослідженнями, підсумовані в звіті ВМО (2020), в 
останні десятиріччя стрімко зростає повторюваність і інтенсивність 
екстремальних кліматичних явищ і така тенденція збережеться на майбутнє. 
Так, генеральний секретар ВМО Петері Талаас наголосив, що «Завжди були 
екстремальні погодні явища, але через зміну клімату вони стають дедалі 
частішими і інтенсивнішими» і що «Зміна клімату так чи інакше 
продовжуватиметься протягом прийдешніх десятиліть. Якщо ми будемо досить 
успішними в питаннях пом’якшення наслідків зміни клімату, то ми зможемо 
зупинити цей негативний тренд в 2060 роках». Таким чином, частота 
екстремальних кліматичних явищ зростатиме в найближчі десятиліття і перед 
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багатьма представниками кліматозалежних галузей постає питання щодо 
адаптації галузі до змін клімату. 

На рис. 20 показано, які явища фахівці в області охорони здоров’я 
вважають за необхідне враховувати. 

 

 
Рисунок 20 – Необхідність врахування екстремальних кліматичних явищ 
 
Бачимо, що найбільш небезпечними фахівці в галузі охорони здоров’я 

вважають екстремально високі температури (78% респондентів хотіли би мати 
інформацію про ці явища), далі за небезпечністю вони виділяють зимові явища, 
а саме ожеледь, ожеледиця (72%), екстремально низькі температури (70%), 
снігопади і хуртовини (70%). Хоча через глобальне потепління повторюваність 
таких явищ може зменшуватиметься, проте інтенсивність, навпаки, 
збільшуватиметься [1]. До речі, такі умови можуть призводити до надзвичайної 
кількості смертей через їх несподіваність і небезпечність. Так, вразливі групи 
населення у 2019 році зазнали впливу додаткових 475 мільйонів теплових хвиль 
у всьому світі. За останні 20 років відбулося збільшення смертності від спеки 
серед людей віком від 65 років на 53,7%, досягнувши у 2018 році 296 000 
смертей. Найбільше смертей (93 %) було викликано екстремальними 
температурами, у яких за 50 років загинуло 148 109 [3]. 

Також багато респондентів (72%) вважають досить небезпечним сильний 
дощ, якій викликає повені. Дійсно в останні роки дуже почастішали зливові 
повені, через які загинуло багато людей, навіть в розвинутих країнах світу. 

Досить незвичайним є результат, отриманий для хвиль тепла і хвиль 
холоду, явища впродовж яких утримується досить довго або естремально 
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спекотна погода, або досить естремально холодна. В Європейських країнах 
надають перевагу визначенню спекотних або холодних періодів не через 
екстремально високі або низькі температури, а саме через хвилі тепла і холоду, 
для визначення яких використовуються відносні порогові значення. Оскільки 
акліматизація людини залежить від умов, в яких вона проживає, тому, 
наприклад, мешканці півночі можуть бути набагато більш чутливими до хвиль 
тепла, аніж ті, хто проживає на півдні. 

З розподілу за цільовими групами (рис. В.2, Додаток В) можна бачити, що 
найбільшу увагу адміністративного персоналу привертають саме екстремально 
високі температури (67%), поряд з якими найбільш небезпечними вони 
вважають екстремально низькі температури, ожеледь і ожеледицю. 
Екстремально високі температури разом з ожеледдю викликають занепокоєння 
у всіх цільових групах, але поряд з цим професорсько-викладацький персонал, 
середній медичний персонал і представники фармацевтичної галузі виділяють 
як досить небезпечні сильні дощі, які викликають повені (від 79 до 100%), а 
середній медичний персонал і лікарі непокоять грози, град і смерчі (від 57 до 
86%). 

З аналізу рис. 20 і рис. В.2 (Додаток В) можна зробити висновок, що для 
підвищення стійкості національних систем охорони здоров'я до екстремальних 
погодних умов і стихійних лих представникам охорони здоров'я, особливо котрі 
ухвалюють рішення, необхідна інформація щодо загальних тенденцій, які 
відбуваються в зміні частоти і інтенсивності небезпечних явищ, сучасні 
методики визначення впливу небезпечних явищ на здоров’я людини, а також 
основні заходи адаптації до почастішання і інтенсифікації стихійних лих. При 
цьому слід зазначити, що служби охорони здоров'я в 86 країнах (із 193-членів 
ВМО) наразі мають сучасні служби раннього попередження та оповіщення для 
надання допомоги у плануванні адаптації охорони здоров'я, а 51 країна 
розробила плани національної адаптації охорони здоров'я. 

Слід зауважити, що категорія «магнітні бурі» запропонована фахівцями в 
області охорони здоров’я, а саме представниками професорсько-викладацького 
персоналу (рис. В.2, Додаток В), з позицій сучасності слід розглядати цю 
залежність як космічна погода. 

Зрозуміло, що також важливо в навчальний план підготовки спеціаліста в 
області кліматичного обслуговування ввести модулі, які стосувались би саме 
кліматології екстремальних явищ, ступеня небезпечності явищ і їх наслідків для 
різних кліматочутливих галузей економіки. За останні 20 років кількість 
повеней збільшилась на 134%, на 29% збільшилася кількість посух (в Африці), 
штормів та температурних аномалій. Посухи асоціюються з 650 000 смертей, 
шторми - 577 232 смертей, паводки - 58 700 смертей, та екстремальні 
температури - 55 736 смертей. 

Важливою є інформація щодо до того, чому різним цільовим групам 
необхідна інформація про різні екстремальні кліматичні явища, чи 
ґрунтувались їх висновки на відомостях про ступінь вразливості населення до 
певних екстремальних явищ. Цю інформацію можна отримати протягом 
круглих столів з різними цільовими групами. 
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На рис. 21 показано, яку саме інформацію щодо екстремальних 
кліматичних явищ хотіли б мати в своєму розпорядженні спеціалісти в області 
охорони здоров’я. 

 

 
Рисунок 21 – Необхідна інформація про екстремальні кліматичні явища 
 
Досить велика частка респондентів (60%) вважає за потрібне мати 

інформацію щодо можливого збитку здоров’ю населення, 60% опитуваних 
гадають, що інформацію щодо тривалості і інтенсивності явища стане їм у 
пригоді. Хоча відомості про ступінь невизначеності кліматичної інформації 
цікавлять їх набагато менше (усього 28%), але це є досить важлива інформація 
для прийняття рішень. 

Від 75 до 100% представників адміністративного персоналу і 
фармацевтичної галузі (рис. В.3, Додаток В) цікавить можливий збиток 
здоров’ю населення, середній медичний, науково-технічний і професорсько-
викладацький персонал найбільш потрібною вважають інформацію щодо 
тривалості і інтенсивності явищ (від 68 до 100%), лікарі віддають перевагу 
відомостям про ступінь невизначеності кліматичної інформації (60%). 

Таким чином, можна зробити висновок, що на курсах підвищення 
кваліфікації для представників охорони здоров’я необхідно звернути увагу на 
вплив екстремальних явищ, а також їх тривалості і інтенсивності на здоров’я 
людини. Стихійне лихо завжди призводить до порушення доступу до медичної 
допомоги, нестачі медикаментів. Зміна клімату послабить стратегії виживання 
населення (наприклад, потенціал психічного здоров'я, диверсифікація джерел 
засобів для існування, використання коштів на випадок надзвичайних ситуацій, 
збереження водних ресурсів та ін., особливо серед бідних громад у країнах). З 
огляду на те, що служби охорони здоров'я в даний час повинні бути підключені 
до кліматичних сервісів для отримання допомоги при плануванні заходів з 
адаптації галузі до змін клімату, інформація щодо невизначеності прогнозу має 
також бути представлена в рамках курсу. 

Спеціаліст в області кліматичного обслуговування має вміти оцінювати 
невизначеність кліматичної інформації, визначати вплив невизначеності на 
галузь і радити споживачеві кліматичної інформації, які рішення краще 
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ухвалити, тому питання щодо впливів екстремальних кліматичних явищ на 
здоров’я людини й оцінки невизначеності прогнозів мають бути обов’язково 
включені в програму підготовки спеціалістів в області кліматичного 
обслуговування. 

Досить важливою є форма подання кліматичної інформації (рис. 22). 
 

 
Рисунок 22 – Форма подання кліматичної інформації 

 
З 2018 по 2019 рік висвітлення питань здоров'я та зміни клімату у засобах 

масової інформації збільшилось на 96% у всьому світі. Рис. 22 показує, що 
більша частина респондентів (56%) надає перевагу рекомендаціям експертів. 
Оброблені кліматичні дані хотіли б мати 54% опитуваних, і лише 4%, які всі 
припадають на професорсько-викладацький персонал, хотіли б мати 
необроблені кліматичні дані (рис. В.4, Додаток В). Рекомендації експертів 
найчастіше (в 75 – 79% випадках) обирають представники професорсько-
викладацького і науково-технічного персоналу, а оброблені кліматичні дані – 
адміністративний персонал і фармацевти (від 75 до 100%). 

Така велика кількість тих, хто хотів би послуговуватись рекомендаціями 
експертів, покладає досить велику відповідальність на спеціалістів в області 
кліматичного обслуговування, які мають бути добре обізнаними з проблемами 
галузі, для якої вони надають кліматичні прогнози, і знати основні шляхи 
подолання проблем, які виникають внаслідок тих чи інших кліматичних умов. 
При цьому необхідно ширше залучення до вирішення даних питань наукових 
співробітників, як потенційних носіїв знань і наукових винаходів. 

Інтерактивний контент, карти і часовий хід кліматичних показників й 
індексів хотіли б мати лише від 16 до 22% респондентів. Тобто наочна 
кліматична інформація не користується великим попитом у фахівців в галузі 
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охорони здоров’я. З усіх цільових груп найбільшу перевагу наочній інформації 
віддають лікарі і середній медичний персонал. 

Рис. 23 вказує, що більшості респондентів (66%) потрібна кліматична 
інформація лише за останнє поточне десятиліття, після цієї категорії 
опитуваних найбільш чисельними є категорії респондентів, яким потрібна 
інформація за останні 30 років (20%) і за весь доступний історичний період 
(14%). Лікарі, професорсько-викладацький персонал і фармацевти, в основному 
(від 67 до 100% представників цих груп), потребують кліматичної інформації за 
поточне десятиліття, і вже адміністративний, середній медичний і науково-
технічний персонал разом з даними за поточне десятиліття частіше вимагають 
дані за більший історичний період (рис. В.6, Додаток В). 

 

 
(а)  

 
(б) 
    

Рисунок 23 – Історичні дані, яких потребують представники охорони здоров’я 
(а) і завчасність прогностичної кліматичної інформації, яка є необхідною (б) 

 
56% опитуваних необхідні прогнози з завчасністю 1 місяць, а 38% 

потребують кліматичної прогностичної інформації з завчасністю до півроку. 
П’ятій частці спеціалістів (18%) потрібна інформація з завчасністю до 1 
десятиліття. Лише 8% споживачів необхідна інформація до 2050 р. І 8% 
спеціалістів хотіли б мати кліматичну інформацію з більшою завчасністю, аніж 
до 2100 р. До таких спеціалістів належать представники адміністративного 
персоналу, яким така інформація потрібна, мабуть, з метою довгострокового 
планування, професорського-викладацького персоналу, які хотіли б мати цю 
інформацію для науково-дослідних цілей, і середнього медичного персоналу, 
мету яких було б добре уточнити під час круглого столі (рис. В.5, Додаток В). 
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Таким чином, фахівцям необхідно предоставити в рамках курсу джерела 
або ресурси, де вони можуть отримати необхідну кліматичну інформацію в 
потрібному обсязі. Під час інтерв’ю і круглих столів було б добре уточнити з 
якою метою всі цільові групи збираються використовувати запитувану 
кліматичну інформацію, бо від цього залежить вид і форма її надання. 

Спеціалісти в області кліматичного обслуговування мають знати, якої 
інформації потребує фахівець в області охорони здоров’я і вміти її обробити 
належним чином. 

Практично всі респонденти (92%) вважають, що через глобальне 
потепління почастішали деякі хвороби (рис. 24а). Особливо за думкою 
спеціалістів стали частими алергічні захворювання (66%), серцево-судинні 
захворювання (64%) і нові й невідомі інфекційні захворювання (66%). Відомо, 
що тепловий стрес може спровокувати загострення психічного захворювання, 
спричинити агресію, негативно вплинути на результати вагітності. Висока 
температура повітря може послабити ефективність ліків, які приймають 
коморбідні пацієнти або ті, що мають хронічну патологію. 

На думку фахівців, найменше зміни клімату впливають на захворювання 
крові і травної системи. 

74% представників професорсько-викладацький персоналу вважають, що 
найбільше почастішали алергічні захворювання (рис. В.7, Додаток В). Середній 
медичний і науково-технічний персонал, а також представники фармацевтичної 
галузі гадають, що більш часто стали з’являтися нові та невідомі інфекційні 
захворювання (86-100%), під якими мають на увазі, мабуть, інфекційні 
захворювання, які почастішали в XXI столітті, а саме коронавірус, свинячий і 
курячий грип. 

Представники фармацевтичної галузі вважають, що разом з невідомими 
інфекційними захворюваннями почастішали серцево-судинні захворювання 
(100%), а науково-технічний персонал вважає, що найбільш частими стали 
гострі респіраторні захворювання (100%). 

100% лікарів вважають, що найбільш частими стали захворювання органів 
дихання. У 2018 році близько 390 000 смертей пов'язані із забрудненням 
повітря твердими частинками, це – 7 мільйонів людей щорічно. На 
сьогоднішній день понад 90 відсотків людей у всьому світі дихають повітрям, 
рівень забруднення якого перевищує допустимі норми. Лікування захворювань, 
викликаних загазованістю, коштує приблизно 1 трильйон доларів на рік. В ООН 
забруднення повітря визнано однією з основних загроз здоров'ю людини та 
планети. Дія забрудненого повітря пов'язана з хронічними захворюваннями, 
такими як астма, хронічна обструктивна хвороба легень, рак легень, серцеві 
захворювання, вплив на нервову систему та діабет. 

Порівняно з іншими категоріями у представників адміністративного 
персоналу немає одностайності щодо впливу змін клімату на почастішання 
певних хвороб. Саме 17% представників цієї цільової групи разом з 11% 
представників професорсько-викладацького персоналу вважають, що немає 
зв’язку між змінами клімату і появою нових або почастішанням існуючих 
хвороб. Але 58% представників цієї цільової групи вважають, що через зміни 
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клімату почастішали серцево-судинні захворювання, захворювання органів 
дихання і з’явилися нові і невідомі інфекційні захворювання. 

 

 
(а) 
 

   
(б)   

Рисунок 24 – Захворювання, які почастішали в зв’язку з глобальним 
потеплінням, (а) і зміна перебігу захворювань через зміну клімату (б). 
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Спеціалісти в області охорони здоров’я вважають, що найбільш часто 
внаслідок зміни клімату захворювання набувають хронічного характеру (62%), 
також багато опитуваних (44%) зазначають той факт, що досить часто перебіг 
хвороб змінюється внаслідок змін клімату і їх важко діагностувати (рис. 24б). В 
деяких випадках (4%), за думкою лікарів, фіксується навіть менш інтенсивний 
перебіг захворювання. Слід зауважити, що 12% всіх респондентів вважають, що 
зміни клімату жодним чином не впливають на інтенсифікацію і перебіг 
захворювань. 

Найбільша кількість (від 67 до 86%) представників чотирьох цільових 
груп, а саме адміністративного, середнього медичного, науково-технічного 
персоналу і лікарів вважають, що через зміни клімату хвороби набувають 
хронічного характеру (рис. В.8, Додаток В). 100% представників 
фармацевтичної галузі вважають, що хвороби почали протікати більш 
інтенсивно. Професорсько-викладацький персонал вагається з такими 
одностайними висновками: лише 42% представників цієї цільової групи 
вважають, що через зміни клімату захворювання набувають хронічного 
характеру і їх важче ідентифікувати. 

На рис. 25 представлено підґрунтя для попередніх висновків. Більшість 
спеціалістів (52%) послуговуються прогнозами ВМО, інших міжурядових 
організацій й результатами наукових публікацій і/або власними 
спостереженнями протягом лікарської практики. Розподіл за цільовими 
групами (рис. В.9, Додаток В) показав, що найчастіше представники всіх 
цільових груп, виключаючи, представників фармацевтичної галузі ґрунтують 
свої висновки на результатах власних спостережень протягом професійної 
діяльності (від 43% для середнього медичного персоналу до 63% для 
професорсько-викладацького персоналу). 

10% всіх опитуваних ґрунтуються на результатах власних наукових 
досліджень щодо впливу змін клімату на перебіг відомих і появу нових хвороб, 
до яких належать представники чотирьох цільових груп, а саме 
адміністративного, професорсько-викладацького, науково-технічного і 
середнього медичного персоналу (від 8 до 14%). 

 

  
Рисунок 25 – Підстава для висновків, отриманих в питаннях «На Вашу 

думку, які захворювання стали частішими в зв'язку з глобальним потеплінням, 
яке вже почалося?» і «На Вашу думку, чи змінився перебіг захворювань у 

зв'язку з глобальним потеплінням, що вже почалося?» (рис. 23) 
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Незважаючи на досить добру обізнаність з прогнозами ВМО й інших 
міжурядових організацій, а також на власний досвід, практично половина всіх 
опитуваних (44%) вважають, що або зовсім не ознайомлені, або ознайомлені 
погано чи недостатньо зі ступенем впливу екстремальних явищ на стан людини, 
і лише 30% гадають, що мають добру освіченість в таких питаннях (рис. 26а). 
Серед тих, хто вважає, що має добру ознайомленість зі ступенем і масштабом 
впливів стихійних явищ – це адміністративний персонал, 50% з якого відповіли, 
що володіють достатньо повною інформацією з цих питань (Г.3, Додаток Г). В 
інших цільових групах відсоток добре обізнаних представників набагато 
менший. 

Що стосується методик врахування кліматичної інформації для 
поліпшення якості медичного обслуговування, то лише 6% ознайомлені з 
такими методиками і використовують їх в своїй повсякденній діяльності, 58% 
взагалі не мають уявлення про такі методики і ще 36% респондентів 
ознайомлені суто теоретично (рис. 26б). 

 

 
(а)  
 

 
(б) 
    

Рисунок 26 – Ознайомленість фахівців в області охорони здоров’я зі ступенем 
можливих впливів екстремальних кліматичних явищ на стан людини (а) і 

ступінь ознайомленості з методиками врахування кліматичної інформації (б) 
 
З методиками врахування кліматичної інформації у галузі охорони 
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здоров’я ознайомлені і застосовують на практиці лише 40% лікарів і 14% 
представників середнього медичного персоналу (рис. Г.4, Додаток Г). Інші 
цільові групи або необізнані з такими методиками, або ознайомлені суто 
теоретично. 

Тобто багато респондентів на підставі свого власного досвіду, і власних 
наукових досліджень бачать зв'язок між змінами клімату і станом здоров’я 
людини, але не мають змоги пояснити як ці зміни впливають на людину. 

Респондентами пропонується досить багато заходів для поліпшення 
кліматичного обслуговування сфери охорони здоров’я (рис. 27). 

 

 
Рисунок 27 – Заходи, які з точки зору респондентів мають бути вжиті для 

поліпшення кліматичного обслуговування 
 
18% спеціалістів вагались відповісти, але всі інші мали досить конкретні 

пропозиції. 54% всіх опитуваних вважають дуже важливим заходом – розробку 
планів адаптації охорони здоров’я до змін клімату, 46% виступають за тіснішу 
співпрацю між фахівцями в області кліматичного обслуговування і охорони 
здоров’я, а також 32% вважають корисними спільні трансдисциплінарні наукові 
проекти між такими фахівцями, і ще 26% вважають, що було б добре 
проведення спільних наукових шкіл. Такий результат вказує, що дійсно 
потрібні спільні заходи, на яких спеціалісти в області кліматичного 
обслуговування і охорони здоров’я мали б змогу обмінюватися ідеями, 
думками і виконувати спільні проекти. Це можуть бути як одноразові заходи, 
але також співпраця може бути реалізована за допомогою певної онлайн 
платформи для постійного і безперебійного спілкування і набування досвіду 
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різними спеціалістами. Форми спілкування на цій платформі можуть бути 
реалізованими у вигляді блогів, форумів і чатах. Постійний доступ спеціалістів 
до такої інформаційної платформи допомагатиме постійно реформувати сферу 
кліматичного обслуговування, налаштовуючи її під запит споживачів 
кліматичної інформації. 

22% респондентів вважають за потрібне консалтингові послуги, які 
надаються спеціалістами в області кліматичного обслуговування.  

42% опитуваних знаходять за потрібне оцінювання оптимальних 
кліматичних показників за допомогою моделювання.  

Дуже цікавим є те, які саме заходи вважають за необхідні різні цільові 
групи (рис. В.10, Додаток В). В розробці планів адаптації галузі до змін клімату 
зацікавлені найбільше лікарі і науково-технічний персонал, серед цих цільових 
груп 100% представників вважають цей захід найважливішим. Розробку планів 
адаптації вважають найбільш нагальною задачею і представники 
адміністративного персоналу (58%). Професорсько-викладацький персонал 
(53%) надає перевагу тіснішій співпраці між фахівцями в галузі кліматичного 
обслуговування та фахівцями з охорони здоров’я. Застосування методів 
моделювання, як один з основних заходів для поліпшення кліматичного 
обслуговування, виділяють фармацевти і середній медичний персонал. Слід 
зауважити, що середній медичний персонал вважає тіснішу співпрацю між 
спеціалістами в області охорони здоров’я та фахівцями в області кліматичного 
обслуговування досить важливим чинником для поліпшення якості 
кліматичного обслуговування. 

Доцільно було дізнатись думку спеціалістів в області охорони здоров’я 
щодо питань і тем в області клімату, в яких вони зацікавлені (рис. 28). 

 

  
Рисунок 28 – Освітні потреби фахівців в області охорони здоров’я 
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Більшість респондентів (70%) зацікавлені в ознайомлені із заходами, 
спрямованими на адаптацію до змін клімату, пом’якшення наслідків змін 
клімату та мінімізацією впливу на здоров’я людини. Також досить велика 
частка опитуваних хотіла б ознайомитись з основними відомостями про 
кліматичну систему, її вразливість, адаптивну здатність і критичні точки 
кліматичної системи. Практично третина респондентів (36%) знаходить 
цікавою тему, в якій вивчаються питання оцінки впливу зміни клімату на 
стабільну роботу галузі. Практично п’ята частина фахівців в області 
кліматичного обслуговування зацікавлені у вивченні питань: «інтерпретація 
різноманітних видів прогностичної кліматичної інформації» (22%), «оцінка 
економічного збитку, який буде завдано галузі/підприємству внаслідок змін 
клімату» (20%) і «політика в області клімату» (16%). 

Найбільшу популярність серед всіх цільових груп мають питання, які 
стосуються заходів, спрямованих на адаптацію до змін клімату, пом’якшення 
наслідків змін клімату та мінімізацією впливу на здоров’я людини (рис. Г.7, 
Додаток Г). Від 57 до 100% всіх цільових груп, виключаючи середній медичний 
персонал, зацікавлені у вивченні цього питання. Середній медичний персонал 
найбільше зацікавлений в оцінках впливу змін клімату на стабільну роботу 
галузі (86%). 

Таким чином, можна зробити висновки, що інтерес викликають практично 
всі питання, але найбільш цікавими для спеціалістів в області охорони здоров’я 
є питання, які стосуються вразливості, адаптивної здатності, кліматичних 
ризиків і заходів, які допоможуть знизити кліматичні ризики. 

 

  
 

Рисунок 29 – Навчальні рішення, яким віддають перевагу фахівці в області 
охорони здоров’я 

 
Велика кількість опитуваних (40%) віддає перевагу змішаній формі 

навчання, оскільки це надає змогу планувати самостійно розклад занять, коли 
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відбувається онлайн фаза, проте, відточити складні вміння і навички в період 
аудиторних занять. 

Більше половини опитуваних (56%) надає перевагу повністю онлайн 
навчанню: або формальному онлайн навчанню, коли робота контролюється 
викладачем, або масовим відкритим онлайн курсам. Значно менша кількість 
обирає або навчання в аудиторії, або підготовку на робочому місці. 

Формальному онлайн навчанню віддає перевагу 46% адміністративного 
персоналу і 71% середнього медичного персоналу (рис. Г.8, Додаток Г). 
Змішане навчання, як найбільш ефективне навчальне рішення, обирають 
представники професорсько-викладацького персоналу (47%) і фармацевтичної 
галузі (67%). Лікарі найчастіше обирають масові відкриті онлайн курси (60%) і 
підготовка на робочому місці (60%). 
 
 
1.2. Трансдисциплінарний підхід у підготовці лікарів клімат-асоційованих 
спеціальностей України 
 

Зміна клімату призвела до значних загроз в основних соціальних та 
екологічних детермінантах здоров'я на глобальному рівні, викликана ним криза 
національних систем охорони здоров'я за масштабами потенційних загроз 
критично перевершує пандемію COVID-19. З метою створення стійких до цих 
двох викликів національних систем охорони здоров'я, необхідна підготовка 
лікарів основних клімат-асоційованих спеціальностей та сімейних лікарів на 
основі трансдисциплінарного підходу, із залученням до розробки курсу та його 
проведення - фахівців-кліматологів (прекурс та посткурс). Основний курс 
розроблено та проводиться викладачами клінічних кафедр Одеського 
національного медичного університету та присвячено основній 
кліматасоційованій патології, яка є актуальною для України: 

- інфекційні хвороби (1 ECTS), 
- кардіоваскулярні та респіраторні хвороби (1 ECTS), 
- розлади інтелекту та захворювання, зумовлені стресом, 
 а також неврологічні захворювання (1 ECTS), 
- кліматасоційовані загрози в акушерстві та гінекології (1 ECTS). 
Пропонований онлайн курс орієнтований на лікарів-курсантів факультету 

післядипломної освіти Одеського національного медичного університету за 
спеціальностями «Акушерство і гінекологія», «Сімейна медицина» – 6 ECTS, 8 
рівень Національної рамки кваліфікації. Основна аудиторія даного іноваційного 
курсу – лікарі міста Одеси та Одеської області, які бажають пройти навчання з 
питань зміни клімату та кліматасоційованих хвороб. За наявності попиту на 
освітній продукт курс може бути прочитаний для лікарів інших областей 
України. Отримані на цьому курсі знання необхідні для прийняття рішень під 
час ведення пацієнтів із кліматоасоційованою патологією, і навіть практично 
здорових – з метою пом'якшення наслідків впливу чинників зміни клімату та 
профілактики ускладнень.  
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Висновки 
 
З метою підвищення стійкості системи охорони здоров'я України до 

поточних та майбутніх кліматичних викликів, безперервний професійний 
розвиток лікарів з основних кліматасоційованих спеціальностей та сімейних 
лікарів слід проводити на основі трансдисциплінарного підходу із залученням 
до розробки курсу та його реалізації, у тому числі, фахівців кліматологів. 

 Підготовка вузьких спеціалістів та сімейних лікарів, здатних приймати 
рішення, спрямовані на адаптацію населення України до ушкоджуючих 
факторів зміни клімату, екстремальних погодних умов та нових загроз, 
очікуваних внаслідок зміни клімату, а також вторинну профілактику 
ускладнень у довгостроковій перспективі, сприятиме зниженню захворюваності 
та смертності від теплових хвиль та забруднення повітря твердими частинками, 
значному позитивному економічному ефекту. 

 Дослідження фінансується у рамках проекту ERASMUS+ «Multilevel 
Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate 
Change Adaptation and Mitigation [ClimEd]», 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2 
CBHE-JP. 
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KAPITEL 2 / CHAPTER 2 
PECULIARITIES OF CIVILIZATIONAL DEVELOPMENT OF HUMANITY 

ON THE TERRITORY OF UKRAINE 
ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДНОСТІ  

НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 
DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-05-036 

 
Вступ 

 
Поняття «цивілізація» набуває в сучасній соціогуманітаристиці все 

більшого значення, а дослідження, присвячені цивілізаційній проблематиці, 
стають все більш актуальними у нових незалежних державах, які утворились 
після розпаду СРСР. Це обумовлюється можливістю сучасних науковців 
використовувати не тільки формаційний підхід, який пропагувався в СРСР, але 
й цивілізаційний підхід, який у СРСР був фактично заборонений. Використання 
цивілізаційного підходу уможливить формування макрокультурного соціально-
історичного бачення світу, яке дозволить більш адекватно оцінювати нинішні 
політико-правові, соціально-економічні й соціокультурні процеси макрорівня, а 
також прогнозувати майбутнє. 

Деякі сучасні дослідники, не розрізняючи поняття «нація» та «цивілізація», 
намагаються досліджувати міфічну «українську цивілізацію» [31, с. 12–28] 
(якої насправді не існує, як не існує польської, чеської, болгарської цивілізацій, 
адже всі відповідні народи належать до Європейської цивілізації). Хибні 
методологічні засади, на основі яких ці вчені намагаються вивчати 
цивілізаційну ідентичність українців, приводять їх до неадекватних тверджень 
про існування ідентитетів на кшталт «я – цивілізований українець», «ми – 
цивілізовані українці» [31, с. 24]. Продовжуючи логіку цих дослідників, можна 
говорити й про існування ідентитетів «я – нецивілізований українець», «ми – 
нецивілізовані українці» тощо. Отже, для наукового дослідження будь-яких 
цивілізаційних феноменів необхідно розробити сучасні теоретико-
методологічні засади. 

 
 

2.1. Теоретико-методологічні засади дослідження цивілізаційного розвитку 
людності на теренах України 

 
У процесі здійснених упродовж 1993–2021 рр. теоретико-емпіричних 

досліджень цивілізаційної ідентичності українців нами були розроблені 
теоретико-методологічні засади для вивчення цивілізаційного розвитку 
людності на теренах України, а також українців у світовому цивілізаційному 
процесі та в контексті європейської цивілізації [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 41–43]. Окреслимо основні з них.  

1) Цивілізаційна проблематика розробляється в науці з ХVІІІ століття, 
але інтерес до неї не слабшає вже майже 300 років. У СРСР цивілізаційному 
підходу почали приділяти велику увагу з середини 1980-х років, а в кінці 1990-х 
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років цивілізаційна проблематика була включена у перелік пріоритетних 
наукових напрямів в Російській Федерації.  

2) Сучасні дослідники (Г. Прокоф’єва, О. Маслов та ін.) виділяють різні 
підходи до вивчення цивілізацій: а) екогеографічний (Ш. Монтеск’є, Г. Бокль, 
Л. Мечников та ін.), б) філософсько-культурологічний (В. Гумбольдт, М. 
Бердяєв, П. Сорокін, А. Тойнбі, Б. Єрасов, О. Маслов, В. Стьопін та ін.), в) 
соціологічний (Е. Дюркгейм, К. Леві-Стросс, М. Мід, М. Барг, І. Гобозов, Н. 
Клягін та ін.), г) етнологічний (М. Данилевський, О. Шпенглер, Л. Гумільов, 
Ю. Бромлей та ін.), д) аксіологічний (М. Вебер, Г. Ріккерт, П. Гуревич та ін.); 
е) технологічний (О. Ахиєзер, С. Крапивенський, Л. Кузнєцова, Н. 
Мотрошилова, О. Тоффлер та ін.); є) соціобіологічний (Р. Докінс, Ч. Ламсден, 
Е. Вілсон та ін.); ж ) культурно-історичний (Ф. Вольтер, Ж. Кондорсе, В. 
Келле та ін.).  

3) Застосування нами інтегративного підходу при дослідженні 
цивілізаційного розвитку людства передбачає: а) врахування системного 
бачення поступового розгортання таких стадій еволюції універсуму як 
геогенез, біогенез, психогенез, антропогенез, глоттогенез, соціогенез, 
культурогенез, суб’ектогенез, ноогенез, політогенез, які зумовлюють специфіку 
цивіліогенезу (ці питання докладно викладені у працях В. Вернадського, П. 
Тейяр де Шардена та ін.), б) обов’язкова концептуалізація 
міждисциплінарних узагальнень з дотриманням принципів вертикальної і 
горизонтальної інтеграції; в) вивчення системотворчої ролі аксіологічного та 
ноетичного вимірів процесу цивілізаційного розвитку різних соціально-
історичних організмів (це поняття ми розробляємо з 2002 р., продовжуючи 
традицію соціальної філософії та соціальної історії; термін «соціально-
історичний організм» використовували О. Конт, Г. Спенсер, В. Антонович, М. 
Грушевський, С. Рудницький, П. Бурдьє, Ф. Барт, Ю. Семенов та ін.; дане 
поняття допомагає підкреслити роль різних форм самоорганізації людства у 
процесі його цивілізаційного розвитку, оскільки сучасні вчені називають 
соціально-історичними організмами (мікро-, мезо- і макрорівня) певну кількість 
соціальних груп – від археологічної культури до цивілізації [17; 19]) 
інтегративний підхід здатний не тільки зняти протиріччя природничо-
наукового і гуманітарного знання, а й поєднати їхні переваги.  

4) Як вітчизняні, так і зарубіжні вчені найчастіше розглядають цивілізацію 
як антитезу «природному» стану людства, як високий щабель його 
соціокультурного розвитку, на якому соціум долає свою тотальну залежність 
від природного середовища, розвивається в самобутній соціально-історичний 
макроорганізм з продуктивним типом господарства, функціональною 
диференціацією різних сфер суспільного життя і системною самоорганізацією 
більш високого рівня.  

5) Сучасні дослідники розглядають цивілізацію як фундаментальну 
одиницю аналізу соціально-історичного процесу, адже становлення і розвиток 
людської цивілізації детермінується розподілом праці, підвищенням ролі 
інтелекту в історії, що пов’язано з появою міст, писемності, перших держав, а 
також з інтенсивним виробництвом і втручанням у природні процеси з метою їх 
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кардинального перетворення. Самобутність і унікальність кожної цивілізації 
передусім визначають її онтологічні та духовні (світоглядні та ціннісно-
смислові) основи.  

6) Ми визначаємо цивілізацію як макрокультурну соціально-історичну 
спільність, що охоплює різні суб’єкти (країни, народи, нації, держави), які 
мають спільні соціонормативні принципи надетнічного рівня, подібні етико-
релігійні системи, фундаментальні основи ментальності, основоположні ідеали 
й базові цінності, стійкі особливі риси господарсько-економічної, політико-
правової та соціокультурної організації, що виражаються у відповідному 
способі життєдіяльності (ми вживаємо поняття «цивілізаційне поле», 
аналізуючи європейське цивілізаційне поле та євразійське цивілізаційне поле, 
але ми не визначаємо цивілізацію як поле, адже тоді при аналізі, наприклад, 
європейського цивілізаційного поля будуть виникати термінологічні 
неузгодженості через тавтологію). Різні суб’єкти, які входять в одну 
цивілізацію, зв’язані відносинами еволюційної спадкоємності, синхронністю 
культуротворення, поширення основних цивілізаційних здобутків та циркуляції 
соціокультурної інформації, подібністю ментальних типів і ментального 
інструментарію, соціокультурних норм, цінностей та релігійних уявлень (які 
можуть бути зумовлені однією із світових релігій), спільною цивілізаційною 
ідентичністю, схожими світоглядними уявленнями про географічні та 
інформаційні кордони (на рівні «мерехтіння смислів» (Ю. Лотман)) своєї 
цивілізаційної спільності. Будь-яка цивілізація здатна до саморозвитку, схильна 
до поширення власних досягнень, здобутків та способу життя. Отже, 
цивілізація – це своєрідна й самодостатня просторово-часова (тобто чітко 
локалізована в просторі Культури й часі Історії) цілісність, яка репрезентує 
вищій ступінь самоорганізації та розвитку людського соціуму і в якій сталі 
(стабільні) елементи переважають над нестабільними [10; 13].  

7) Існують локальні, первинні (ранні), вторинні (сучасні), 
континентальні, міжконтинентальні, субконтинентальні, глобальні 
цивілізації (виділяють також циркумполярну, кочову, океанічну та інші 
(наприклад, річкові) цивілізації) та цивілізаційні ойкумени (при цьому 
сучасна цивілізація завжди є надетнічним, наднаціональним і наддержавним 
утворенням, а локальні цивілізації (які переважно існували у давні часи, а 
їхньою відмінною характеристикою була закритість суспільства) в добу 
глобалізації виявити надзвичайно важко, в сучасній Європі їх точно немає (див. 
останні праці Ф. Фукуями)).  

8) Оскільки дослідження специфіки різних цивілізацій передбачає аналіз 
усіх форм життєдіяльності (матеріальних, господарських, культурних, 
моральних, ідейних, релігійних, аксіологічних та інших) цих 
макрокультурних (це поняття використовується для того, щоб підкреслити 
макрорівень соціокультурних, політико-правових, релігійних, економічних, 
аксіологічних явищ і процесів; саме тому цивілізаційний аналіз передбачає 
врахування релігійного, а не конфесійного чинника) спільностей у процесі їх 
розвитку і спадкоємності, то критеріями виокремлення цивілізацій є: 
екогеографічні, геокультурні, антропо-демографічні, господарсько-економічні, 
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релігійні, морально-етичні, політико-правові, геополітичні, соціокультурні, 
техніко-технологічні, науково-інноваційні, освітньо-виховні, інформаційні, 
аксіологічні та духовно-світоглядні чинники, а також спільні тенденції 
розвитку міст, писемності й державності. При цьому в одну історичну епоху 
можуть домінувати одні критерії, а в іншу історичну епоху – інші. Зокрема, 
в неолітичну добу головними чинниками цивілізаційного розвитку людності 
українських земель були господарсько-економічні й технологічні, пізніше 
почали домінувати геокультурні, антропо-демографічні, політичні та релігійні, 
а в добу глобалізації на одне з перших місць виходять техніко-технологічні, 
науково-інноваційні та інформаційні чинники (що пов’язується з розвитком 
нанотехнологій, генної інженерії, з формуванням глобальних інформаційних 
технологічних мереж виробництва й збуту продукції, з інтеграцією науки, 
освіти й виробництва, тобто з усіма провідними галузями шостого 
технологічного укладу), у наш час ці чинники стають все більш 
взаємозумовленими і взаємозалежними. У зв’язку з цим необхідна розробка 
ноосферної парадигми цивілізаційного розвитку людства, яка не тільки 
резонує з базовими потребами людства, а й забезпечує перехід від моделі 
паразитування на природних ресурсах до моделі коеволюції Людини з 
Природою.  

9) Аналіз різних аспектів цивілізаційної проблематики й визначення 
поняття «цивілізація» дозволили розглядати український народ як в контексті 
загальнолюдської цивілізації (розмаїття культурно-історичних форм, націй, 
країн і держав, які об’єднані загальнолюдськими цінностями), так і в контексті 
європейської цивілізації (унікальна системна комбінація традицій, суспільних 
структур і цінностей, що притаманні багатьом націям і утворюють культурно-
історичну цілісність макрорівня, яка визначається спільними об’єктивними 
елементами (історія, культура, соціальні інститути, християнство, базові 
цінності тощо) і суб’єктивною самоідентифікацією громадян багатьох держав 
(«ми – європейці»), а також співіснує та взаємодіє з іншими подібними 
спільностями). Такий підхід сприяє з’ясуванню самоцінності українства, його 
місця і ролі в цивілізаційному розвитку не тільки Європи, але й всього світу 
[18].  

10) Оскільки цивілізаційний поступ українства необхідно розглядати у 
порівнянні з іншими європейськими народами, то при розгляді етапів 
цивілізаційного поступу українства (як і багатьох інших європейських народів) 
потрібно враховувати етапи розвитку європейської цивілізації: 
неолітичний, ранньокласовий, античний, середньовічний, 
ранньоіндустріальний, індустріальний та постіндустріальний, а також теорію 
«цивілізаційних хвиль» Е. Тоффлера (про цивілізаційне значення аграрної, 
промислової та інформаційної хвиль [39]). Ми відрізняємо світовий 
цивілізаційний процес та європейський цивілізаційний процес. Адже світовий 
цивілізаційний процес – це хід становлення і розвитку характерних рис 
загальнолюдської цивілізації, підвищення рівня цивілізованості людини, 
людських спільнот і суспільств. Для цього процесу характерні загальні 
закономірності культуротворення, самоорганізації та соціокультурної еволюції 
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людства, що проявляються в історичному розвитку усіх народів світу як 
цивілізування індивідуальних і колективних суб’єктів (сутність цивілізування 
(тобто визрівання цивілізованості) проявляється через поступальний перехід 
суб’єктів від нижчих етапів цивілізаційного розвитку до вищих). В рамках 
конкретних цивілізацій (наприклад, в межах європейських теренів) світовий 
цивілізаційний процес стає доволі специфічним, оскільки своєрідним, 
самобутнім і унікальним є хід набуття головних ознак цивілізованості тією чи 
іншою соціально-історичною макроспільнотою (наприклад, європейською), 
враховуючи її Само-Бутність (неповторність, оригінальність, самодостатність 
її власного буття). Цивілізаційна зрілість (або незрілість) таких макроспільнот 
залежить від міри (ступеню) їх цивілізованості (наявність знарядь праці та 
інших культурних артефактів, освоєння вогню, поява людської свідомості, 
мовлення і мови, розвиток землеробства, ремесел, торгівлі й нових технологій, 
розподіл праці, наявність міст, писемності, приватної власності, державності 
тощо). При цьому деякі невід’ємні складові цивілізаційного поступу людства 
з’явились задовго до появи цивілізації як такої. Отже, основними 
європейськими цивілізаційними процесами є: культуротворення, 
самоорганізація, державотворення, а також аксіологізація, гуманізація, 
демократизація, індивідуалізація, інновація, інтелектуалізація, інформатизація, 
консолідація, меморіалізація, неолітизація, ноосферизація, сакралізація, 
секуляризація, солідаризація, соціалізація, суверенізація, унормування, 
урбанізація та ін.  
 
 
2.2. Українство як загальноцивілізаційний феномен 

 
Категорію «українство» ми вважаємо міждисциплінарною і досліджуємо її 

в системній єдності з категорією «українськість». Термін «праукраїнство» 
можна вживати стосовно періоду становлення протоукраїнського 
етнокультурного ядра (на основі взаємодії племен склавинів і антів) та 
постання праукраїнських племен (полян, деревлян, сіверян, волинян (з 
урахуванням дулібів і бужан), уличів, тиверців, білих хорватів. Отже, 
українство (так само, як і вірменство, єврейство та інші макроспільності) як 
загальноцивілізаційний феномен, у своєму розвитку пройшло кілька етапів 
етнонаціонального розвитку: 1) становлення протоукраїнського 
етнокультурного ядра на основі взаємодії племен склавинів та антів; 2) 
постання праукраїнських племен; 3) становлення українського етносу; 4) 
становлення української етнічної нації; 5) утворення діаспоральних спільнот 
поза межами України; 6) формування української політичної нації; 7) 
кристалізація українства як світової макроспільноти (куди входять як етнічні, 
так і політичні українці (що репрезентують сучасну повномасштабну 
українську націю), а також вихідці з України, мігранти й представники 
української діаспори). Основними критеріями, які дозволяють виокремити 
українство серед інших макроспільнот, є збереження його представниками 
власної українськості та національно-культурної ідентичності, наявність 
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помітного (або хоча б мінімального) внеску в розбудову України й модерної 
української нації, різнопланові позитивні взаємозв’язки з Україною (як 
територією, країною і державою), українським народом і українською 
культурою та поєднання власної долі з долею України (специфіка таких 
зв’язків, власне, й обумовлює характер ставлення конкретної особи до України, 
її співпричетність або відчуженість тощо). Звичайно, сучасне українство 
засвоїло величезні культурні здобутки давньої людності українських 
земель, оскільки цивілізаційний розвиток на теренах України почався 
задовго до постання і утвердження світового українства. 

Відомо, що цивілізаційний аналіз передбачає не тільки всебічний розгляд 
процесів антропогенезу, соціогенезу, культурогенезу й політогенезу, але й 
врахування впливу на соціокультурний розвиток людини і людських спільнот 
виробництва, нових технологій, соціально-економічних відносин, суспільно-
політичної, духовно-світоглядної та інших сфер життя. Інтегративний підхід 
дозволяє утворити цілу систему «концептуальних мостів» між 
українознавством, цивіліологією та системно-синергетичною методологією при 
вивченні цивілізаційного поступу українства. Це розширює дослідницькі 
горизонти сучасного українознавства, уможливлює цілісний, більш глибокий 
аналіз генези й цивілізаційного розвитку різних соціально-історичних 
організмів на теренах України, дає можливість розглядати цивілізаційні 
процеси в динаміці, з урахуванням різноманітних чинників, які або 
стимулювали дані процеси, або ж гальмували їх. 

Цивілізаційний поступ українства – це складний інтегральний процес, 
сутність якого проявляється через поступальний перехід від нижчих етапів 
цивілізаційного розвитку до вищих. Цивілізаційний аналіз передбачає 
виявлення найсуттєвіших змін в процесі різнопланових трансформацій 
конкретної спільноти, враховуючи при цьому особливості її соціальної, 
політичної, економічної та етнічної історії. Поступальність тут не є 
прямолінійною, вона не може розглядатися як просте кількісне зростання, а 
більш пізні соціокультурні явища і форми не обов’язково є досконалішими за 
попередні. Цивілізаційний розвиток є дуже складним, нерівномірним і 
асинхронним (відмова від концепції синхронізму (Н. Мерперт) передбачає 
детальне вивчення всіх цивілізаційних змін у певній спільноті з урахуванням 
місцевих особливостей). Такий розвиток передбачає поступове визрівання 
якісних інновацій, наявність суперечностей, коли періоди розквіту змінюються 
періодами зворотного руху, застою, занепаду. Трапляються також і непоправні 
соціокультурні втрати. Критерії цивілізаційного поступу українства треба 
розглядати комплексно, адже не можна обмежуватися якимось одним 
показником, відкидаючи інші, тут потрібно враховувати найсуттєвіші 
параметри цивілізаційного розвитку та поступове визрівання цивілізованості 
спільності та її членів. Магістральними лініями цивілізаційного поступу 
людства є: 1) господарсько-економічний і техніко-технологічний розвиток, 2) 
соціокультурний і духовно-світоглядний розвиток певної спільноти. При цьому 
рівень цивілізаційних досягнень спільноти на різних етапах її цивілізаційного 
розвитку не є однаковим. 
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Ю. Павленко зазначав, що розуміння цивілізаційного розвитку людства 
передбачає його одночасне бачення в аспектах стадіальності, багатолінійності 
та цивілізаційної дискретності (при цьому кожен з цих методологічних 
принципів має самостійне значення і може розроблятися автономно). Проте 
цілісна картина такого культурно-історичного процесу розкривається лише за 
умови їх поєднання у відповідності з принципом доповнюваності [34, с. 115–
116]. Ю. Павленко також підкреслив, що при стадіальному підході необхідно 
розрізняти два найбільш значних періоди, які розмежовує неолітична 
революція: перехід від привласнювального до відтворювального типу 
господарства (що пов’язано з виникненням тваринництва, землеробства й 
сприяло становленню міських поселень, ремесел і писемності).  

Епоха ранньопервісних мисливсько-збиральницьких спільнот може 
розглядатися як передісторія цивілізації, що тривала багато десятків 
тисячоліть: від виникнення людини сучасного типу до неолітичної революції, 
яка почалася на Близькому Сході 10–12 тис. років тому на гребені кліматичних 
змін, пов’язаних із закінченням льодовикового періоду, при переході від 
плейстоцену до голоцену [34, с. 115]. Ранньопервісна людність верхнього 
палеоліту ще не знала саморозвитку як певного поступального процесу. Ці 
люди не перетворювали навколишнього середовища, а пристосовувалося до 
нього, тому зміни природно-кліматичних умов автоматично приводили до 
загальної кризи відповідної соціокультурної системи, представники якої далеко 
не завжди могли ефективно адаптуватися до нових умов [34, с. 115]. Отже, 
історія первісного суспільства репрезентується розвитком невеликих, 
пов’язаних між собою у межах широких природно-географічних ареалів 
кровноспоріднених громад з єдиними формами адаптації та господарсько-
культурних особливостей. В якості таких спільнот Ю. Павленко розглядає 
мисливців прильодовикових відкритих просторів верхньопалеолітичної Євразії 
або сучасних їм мисливців-збирачів середземноморсько-передньоазійських 
ареалів з більш індивідуалізованими формами господарської діяльності. При 
цьому окремі мисливські колективи досягали високого культурного рівня і 
зникали, не залишаючи гідних продовжувачів своїх традицій. У якості 
прикладу автор наводить моменти злету й занепаду верхньопалеолітичних 
спільнот прильодовикової Європи з їхнім блискучим образотворчим 
мистецтвом [34, с. 116]. 

Таким чином, важливою межею між епохою первісності та початком 
цивілізаційного поступу людства є неолітична революція та початок 
формування над-общинних структур влади й управління, тобто племінних 
інститутів, які з часом набувають вигляду вождівств. І якщо неолітична 
революція закладає передусім господарські підстави майбутньої цивілізації, то 
формування племінних органів влади й управління – підстави майбутніх 
державно-адміністративних структур [34, с. 116]. При цьому, як правильно 
зазначає К. Бунятян, «… дорога європейського населення до цивілізації була 
дуже звивиста: підйоми в економіці чергувалися зі спадами, які нерідко 
змушували звертати в бік неперспективних (з точки зору загального поступу) 
систем господарювання» [23, с. 37]. Отже, історія цивілізацій починається з 
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розвитку окремих локальних (ранніх) цивілізацій (або протоцивілізацій), 
навколо яких поступово формуються цілі цивілізаційні ойкумени. 

Ю. Павленко запропонував основні принципи соціокультурної еволюції 
людства, які мають бути враховані при аналізі цивілізаційного поступу 
українства. Першою епохою соціокультурної еволюції людства є епоха 
розвитку привласнювального господарства, а вузловою точкою – 
неолітична революція (як період величезних господарсько-економічних і 
соціокультурних зрушень, становлення й утвердження відтворювального 
господарства). Після цього наступає епоха цивілізаційного розвитку людства, 
в рамках якої виокремлюються: 1) щабель становлення основ цивілізації 
(стадія родового ладу (коли родові й гетерогенні громади функціонують без 
над-общинних органів влади та управління), вузловою точкою є становлення 
племінних органів влади та управління (структур вождівств)); стадія 
племінного ладу (вождівств), вузловою точкою якої є постання 
ранньоцивілізаційних систем; 2) щабель розвитку та інтеграції окремих 
цивілізацій (стадія ранніх (локальних) цивілізацій (ранньокласових 
суспільств), вузлова точка – «осьовий час»; стадія зрілих цивілізацій і 
цивілізаційних ойкумен, вузлова точка – індустріалізація та пов’язані з нею 
процеси, що зумовили утворення всесвітньої макроцивілізаційної системи XX 
ст.); 3) щабель всесвітньої макроцивілізаційної системи Третього тисячоліття. 
При цьому, зауважує Ю. Павленко, стадіальне розуміння соціокультурного 
розвитку людства має бути доповнене баченням полілінійності цього процесу, 
адже починаючи з часу неолітичної революції спостерігається формування й 
розкриття потенцій тих основних типів (шляхів, ліній) соціокультурної 
еволюції, які пронизують всю історію людства останніх десяти тисячоліть [34, 
с. 120]. 

Таким чином, при розгляді етапів цивілізаційного розвитку 
українського народу (як і багатьох інших європейських народів) потрібно 
враховувати етапи розвитку європейської цивілізації. У зв’язку з цим 
цивілізаційний розвиток різних соціально-історичних організмів, які 
мешкали на теренах сучасної України (людності українських земель, 
праукраїнців та українського народу, на основі якого, власне, й постало сучасне 
українство) триває від неолітичної доби до сьогодення, і у цьому процесі 
необхідно виділити наступні етапи (які корелюють з етапами розвитку 
європейської цивілізації): етап неолітизації України; етап трипільської 
протоцивілізації; етап індоєвропейських міграцій та виокремлення 
праслов’янської спільноти; етап греко-римського цивілізаційного впливу та 
утвердження ранньокласового суспільства на українських теренах; а також 
середньовічний, ранньоіндустріальний, індустріальний та постіндустріальний 
(інформаційний) етапи цивілізаційного розвитку українства. При цьому дуже 
важливим є аналіз життєдіяльності та цивілізаційного поступу різних 
соціально-історичних організмів, які мешкали на теренах сучасної України в 
умовах аграрної цивілізаційної хвилі (тобто неолітичної революції), в умовах 
індустріальної цивілізаційної хвилі (тобто промислової революції), в умовах 
інформаційної цивілізаційної хвилі (тобто науково-технічної революції), а 
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також в умовах 3-х технологічних революцій (Д. Белл), 4-х наукових революцій 
(Т. Кун) та 5-ти інформаційних революцій (А. Ракітов). Перераховані вище 
етапи є складовими двох епох: 1) передісторичної епохи цивілізаційного 
розвитку українства (специфіка цивілізаційного поступу а) людності 
українських земель, б) протоукраїнських спільнот, в) праукраїнських племен, 
які пов’язані між собою процесами культурогенезу, культуротворення і 
культурної спадкоємності (ці процеси репрезентують не етногенез та етнічну 
історію українського народу, а складний і суперечливий перебіг (хід) 
цивілізування перерахованих соціально-історичних організмів на українських 
теренах, тобто просування цих великих соціальних груп по шляху від дикості 
до все більшої й більшої цивілізованості, саме тому не варто плутати етнічну 
історію та історію цивілізацій, а також поняття «етнічність» і «цивілізованість» 
[16, с. 157]); 2) історичної епохи цивілізаційного розвитку українства 
(специфіка цивілізаційного поступу русинів-українців, українського етносу, 
української етнічної нації, української політичної нації та світового українства). 

 
 

2.3. Етапи цивілізаційного розвитку людності на теренах України 
 
Коротко розглянемо особливості передісторичної епохи цивілізаційного 

розвитку людності на теренах України. Сучасні історики вважають, що 
палеолітичну добу на території України можна розділити на три періоди: 
ранній (або нижній) (1 млн. (3/2,6) – 300 (450/150) тис. років тому), середній 
(300 – 30 (450/150 – 50/35) тис. років тому), пізній (або верхній) (30 – 10 (50/35 
– 10) тис. років тому) палеоліт.  

Саме в період раннього палеоліту (в ашельську добу, що датується 
проміжком від 1,5 млн. до 150 тис. років тому) на теренах сучасної України 
з’являються перші люди (сучасні вчені вважають, що це були пітекантропи 
(архантропи)). Заселення території України відбувалося декількома хвилями і 
кількома шляхами – із Центральної Європи, через Передню Азію, Балкани і 
Закавказзя. Одна з найдавніших стоянок первісної людності розташована біля с. 
Королеве Закарпатської області [25, с. 8-9]. Інші стоянки первісних людей на 
території України розташовані біля м. Амвросіївка (Донеччина), с. Роскосове 
(Закарпаття), с. Гінці (Полтавщина) та с. Лука-Врублевецька (Хмельниччина). 
Усього на теренах України відомо більше 30 стоянок ранньопалеолітичної 
доби. Давні люди проживали невеликими групами, часто пересувались, 
утворювали групи для виконання життєво важливих функцій (спорудження 
жител, колективне полювання тощо). Найперші форми людських об’єднань 
були створені за принципом кровноспоріднених зв’язків. У цей час 
зароджується первісне людське «стадо», а також починають формуватися 
принципи екзогамії. Пізніше на зміну людському «стаду» приходить родова 
праобщина (та община як біо-соціальне угруповання), в її межах продовжує 
функціонувати принцип кровноспоріднених зв’язків, але вже починають 
поширюватися суто соціальні механізми функціонування людських спільнот на 
противагу біологічним. Архантропи уміли використовувати вогонь, проте ще не 
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вміли його штучно видобувати. Дослідження багатьох вчених (Ф. Камінського, 
К. Мережківського, В. Хвойки, П. Борисковського, С. Бібікова та ін.) показали, 
що первісні люди займались збиральництвом різноманітних плодів та їстівних 
коренів, полювали на звірів (мамонтів, печерних ведмедів), використовували в 
якості знарядь для різання й скобління розщеплені кремені, ручні рубила (які 
мали довгасту й пласку форми і були загострені з країв та на кінці) тощо. 
Наявність такого знаряддя праці, як ручне рубило, підтверджує зародження 
людського мислення і початок переходу людини до свідомої виробничої 
діяльності. Проте люди цієї доби ще не досягли рівня саморозвитку, а тільки 
адаптувалися до зовнішнього середовища. Саме тому будь-які зміни 
природних, геологічних, кліматичних умов обов’язково приводили до кризи 
вже сформованих (як правило, дуже примітивних) соціокультурних систем [1; 
3; 29].  

В період середнього палеоліту (або в мустьєрську епоху) триває 
заселення України первісною людністю. Нові кліматичні особливості (різка 
зміна клімату, значне похолодання, наступ льодовика) та потреба виживання в 
таких умовах зумовили активізацію адаптаційних механізмів первісних людей. 
Нові природні умови стимулювали «запуск» процесів культурної адаптації, 
яка дозволила первісним людям більш конструктивно боротися за своє 
існування. Надзвичайно важливим було освоєння вогню (на першому етапі 
люди використовували природні джерела вогню (блискавку, спонтанні пожежі, 
виверження вулканів тощо), а пізніше вони оволоділи вогнем, формуючи 
уміння не тільки його використовувати, але й видобувати, зберігати й 
відтворювати). Механізми культурної адаптації були репрезентовані також у 
формуванні умінь первісних людей виготовляти одяг зі шкір тварин, а також 
будувати більш-менш захищені житла.  

Похолодання зумовило великі міграції людей, внаслідок чого була 
заселена практично вся південна частина Східної Європи. Заселення теренів 
України йшло з Кавказу й Балкан у північному напрямку, досягаючи басейну 
Десни. Первісні люди заселяють майже всі терени сучасної України, 
збільшується густота населення. Дослідження археологами печерних поселень, 
скельних жител-сховищ, а також знайдених вогнищ показують, що в таких 
житлах одночасно проживали 2 – 4 родини [1; 3; 29] (чисельність кожної 
коливалась від 5 до 7 осіб). 

В цю добу на зміну архантропам приходять неандертальці, які значно 
розширили ареал свого проживання. Дослідники виявили понад 300 стоянок і 
поховань цієї людності в різних регіонах України (у гірських районах 
Закарпаття, Прикарпаття, в Криму, в Середньому Подністров’ї, на Волині тощо 
[25, с. 9]). Найдавніші стоянки та рештки неандертальців були знайдені в гроті 
Кіїк-Коба в Криму, на теренах Закарпаття й Донеччини. Середньопалеолітична 
людність заселяла придатні до життя печери й гроти, поселяючись також на 
берегах річок. Середньопалеолітичні спільноти, між якими виникали родинно-
шлюбні та соціально-економічні відносини, утворювались із кількох (як 
правило, з двох – чотирьох) сімей. Це підтверджує постання родового ладу. У 
життєдіяльності середньопалеолітичних спільнот можна простежити наявність 
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принципу поділу праці. Найхарактерніші поселення цієї доби – відкриті, 
печерні, короткочасні стійбища, окрім цього облаштовувались місця 
видобування кременю та відповідні майстерні. Велике значення для розвитку 
господарської сфери суспільства у цей час мало і збиральництво, і мисливство, 
хоча полювання на мамонта, зубра і дикого коня було провідним. 
Продовжувалося вдосконалення зброї, техніки обробки каменю та основних 
знарядь праці з кременю (гостроконечників, скребел, зубчастих скалок, 
крем’яних відщепів, які вироблялися у відповідності до місцевих умов). 
Основні знаряддя праці даної доби дозволяли первісним людям різати, 
стругати, скоблити, а також виконувати інші виробничі операції [1; 3; 29]. 

Померлих людей ховали у скорченому положенні, на одному боці, у 
спеціально підготовлених ямах. Специфіка цих поховань та наявність 
відповідних ритуалів свідчить про існування певних анімістичних уявлень і 
проторелігійних вірувань. У середньопалеолітичної людності розвивається 
мова, з’являються першооснови абстрактного мислення й духовного світу, 
формується мистецтво [1; 3; 29] (використання червоної вохри, яка 
застосовувалась для розпису людського тіла, а також знайдені археологами 
кістки з різьбленим геометричним орнаментом, з контурами тварин і людей, з 
намальованими чорною фарбою лініями, свідчать про становлення 
образотворчого мистецтва). 

У період пізнього палеоліту відбуваються помітні зрушення у сферах 
економічних та соціальних відносин, а також у мистецтві. Клімат у цю добу був 
холодний, сухий, що було пов’язано із зменшенням кількості лісів та 
розширенням тундро-степового простору. Завершується процес фізичного й 
когнітивного розвитку людини сучасного типу, а на основі кроманьйонців 
постає європеоїдна раса, утверджуються колективістські тенденції, люди 
стають все більш схильними до осілості, вдосконалюється будівництво жител, 
утворюються нові форми суспільного співжиття людей [1; 3; 29]. Формуються 
роди, які об’єднуються в племінні спільноти, розвивається родоплемінний лад, 
основною формою об’єднання людей залишався материнський рід (жінка 
виступала у той час в ролі Берегині родинного вогнища, контролювала харчові 
запаси, родинні зв’язки велися по материнській лінії, важливу роль жінки в 
тодішньому соціумі підтверджують багаточисельні знахідки статуеток, що 
репрезентували собою узагальнений образ Матері – прародительки Роду). На 
теренах України відомо близько 800 стоянок людності цієї доби, які 
розташовувались, як правило, у долинах річок. Найбільш відомі з них – 
Кирилівська в Києві, Молодове у Середньому Подністров’ї, Мізин на 
Чернігівщині, Доброночівка на Черкащині, Гінці на Полтавщині та ін. 
Основними формами господарювання були збиральництво, рибальство, 
полювання на мамонтів, бізонів тощо. Формуються різні способи полювання, 
відбувається спеціалізація мисливських колективів (одним з основних було 
полювання на стадних звірів), які займалися переважно загінним полюванням 
на диких коней, бізонів, мамонтів, північних оленів; на Межиріцькій, 
Мізинській, Гінцівській та Кирилівській стоянках давні люди займалися 
переважно полюванням на мамонтів, а на Амвросіївській – на бізонів. Окрім 
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цього простежується перехідна тенденція до одомашнення окремих тварин [1; 
3; 29]. 

Урізноманітнюються і вдосконалюються знаряддя праці, виготовляються 
кам’яні різці, вістря, списометальні пристрої, ножеподібні пластини, скребла, 
дротики, шила, голки; вдосконалюється техніка обробки кісток та рогів (з 
кісток і рогів тварин виробляються гарпуни, голки, наконечники списів, 
шкребла для обробки шкіри тощо). Для будівництва зимових жител 
використовуються кістки і бивні мамонтів, шерстистих носорогів, дерев’яних 
брусків, оленячих рогів, житла покриваються шкурами тварин. Усього 
використовується близько 100 типів різноманітних знарядь праці. Це вплинуло 
на підвищення рівня майстерності людей, а також на продуктивність 
мисливства [1; 3; 29].  

Інтенсивна трудова діяльність пізньопалеолітичної людності сприяла 
розвитку їх практичного мислення, що дозволило накопичувати елементарні 
знання. На базі цих знань виникають перші релігійні вірування й культи, 
зароджується музичне та хореографічне мистецтво. Розвивається прикладне й 
образотворче мистецтво пізньопалеолітичної людності на теренах сучасної 
України, про це свідчать знайдені археологами малі скульптурні вироби, 
стилізовані жіночі фігурки з оригінальним геометричним візерунком, 
живописні сюжети на кістках мамонтів, штрихова графіка на бивнях мамонтів, 
браслети, вирізані з бивня мамонта, наскельний живопис тощо. Формуються 
ранні форми релігійного світогляду (тотемізм, фетишизм анімізм, магія), які 
стають основою світобачення пізньопалеолітичної людності [1; 3; 29]. 
Утверджуються культові місця та об’єкти поклоніння, формується релігійна 
обрядовість, важливими елементами магічних обрядів і традиційних ритуалів 
стають не тільки орнаментування різних предметів, прикрашання одягу, 
розмальовування людських тіл, але й музично-танцювальні дійства (це 
підтверджується знахідками кістяних флейт (Молодова V), а також жіночих 
статуеток, зображених у позі танцю (Гагаріно); відкриті у Мізині розписані 
червоною фарбою кістки мамонта у поєднанні з кістяними молоткоподібними 
виробами презентують давній «ансамбль» ударних музичних інструментів). 

Мезоліт (який на теренах України датується кінцем ІХ – VІ тис. до н. е.) 
вважається проміжною добою в історії людства, а також перехідним етапом 
між палеолітом та неолітом. Відомо, що в період раннього мезоліту панував 
натуральний привласнювальний мисливсько-збиральницько-рибальський 
тип господарства. На теренах України існує майже 1000 мезолітичних 
пам’яток, поселень і стійбищ (серед них Мурзак-Коба і Фатьма-Коба (Крим), 
Журавська стоянка (Чернігівщина), Гребениківська стоянка (Одещина), стоянка 
біля села Баламутівка (Буковина), Осокорівка в Надпоріжжі та ін. [3, с. 12]. В 
цю добу відбулось заселення усієї території сучасної України, на думку вчених, 
населення цієї території в мезоліті складало майже 20 тисяч осіб.  

Мезолітична доба підтверджує наявність потужного впливу природно-
кліматичного середовища на життя людства та його розвиток. Завершується 
останнє зледеніння (І. Рассоха підкреслює, що катастрофічно швидке танення 
«Скандинавського і Північноамериканського крижаних щитів мало наслідком 
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світову кліматичну катастрофу, що залишилась в історичній пам’яті людства як 
міф про Світовий потоп [35]), клімат теплішає, наближуючись до сучасного, 
формуються русла річок, значно оновлюється рослинність, помітно міняється 
фауна. Зникнення мегафауни (тобто таких тварин, як мамонти, бізони, 
шаблезубі тигри, печерні ведмеді тощо) зумовлює поширення значної кількості 
копитних (турів, лосів, коней, оленів, віслюків тощо), а також більш дрібних 
тварин (зайців, білок, птахів тощо), це приводить до продовольчої кризи, тому 
великі мисливські спільноти змінюються невеликими групами, оскільки замість 
колективного полювання на великих звірів формується потреба у розробці 
техніки індивідуального й групового полювання на менших звірів. Л. Залізняк 
підкреслює, що основою мезолітичної економіки стало неспеціалізоване 
індивідуальне полювання на нестадних копитних за допомогою лука та стріл, 
що допомагало мезолітичній людності забезпечувати себе постійними запасами 
їжі [29, с. 82]. 

Мезолітичне населення (яке ставало все більш осілим) концентрувалося 
переважно на берегах річок, озер і морів, це не тільки сприяло розвитку 
осілості, але й більш активному освоєнню узбережжя морів і великих рік, 
вододілів і долин малих водоймищ. Люди селилися не тільки біля води, а й на 
болотах, будуючи житла на палях. Поширення рибальства сприяло 
інтенсивному використанню харчових ресурсів водоймищ. Було винайдено 
вудки, кістяні гарпуни й гачки, тенета і плетені сіті, створювався водний 
транспорт (плоти й човни, які видовбувались із стовбурів дерев). На Півночі 
України мезолітична людність оволоділа навіть підлідним рибальством. 
Загалом для мезолітичного суспільства була характерна індивідуалізація 
способу життя, що проявлялася у «частковому господарсько-побутовому 
усамостійненні сім’ї» від первісної общини «завдяки поширенню ефективної 
індивідуальної мисливської зброї – луків та стріл». У цей час «поглибилася 
етнічна диференціація людства, переконливим свідченням чого стала поява 
численних археологічних культур на мезолітичній карті Європи. Лише на 
території України їх налічується близько десятка». Більшість сучасних 
дослідників вважає такі археологічні культури «слідами мешкання первісних 
етносів мезолітичної доби» [28]. Кардинальні зрушення у сфері виготовлення 
знарядь праці (зокрема, нового інструментарію для обробки дерева (долото, 
тесло, сокира), вкладишевих знарядь (ножі, списи, кинджали) з крем’яними 
пластинами), а також винайдення так званої «механічної зброї дистанційної дії» 
(тобто луків та стріл) вплинули на підвищення рівня самоорганізації 
мисливського господарства, що дало початок прирученню диких тварин 
(собаки, кози, свині (зокрема, кістки собаки було виявлено на місцях 
мезолітичних стоянок Шан-Коба в Криму та Мирному в Причорномор’ї, а в 
добу пізнього мезоліту в Криму вже почалося приручення свині)). Хоча 
мезолітична людність створила диференційоване привласнювальне 
господарство, та криза мисливського господарства не тільки стимулювала 
активний розвиток рибальства й збиральництва (яке пізніше зумовило розвиток 
рослинництва), але й уможливила постання перших форм відтворювального 
господарства [1; 3; 29]. 
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Д. Телегін підкреслював, що «шляхи і послідовність одомашнення тварин 
у різних народів були різні. На Іранському нагір’ї та Передньому Сході ще в 
кінці Х – на початку ІХ тис. до н. е. були приручені вівця і коза; бик і свиня 
стали свійськими тут значно пізніше – у VIII тис. до н. е. У межах півдня 
Східної Європи було навпаки: першими свійськими тваринами стали бик і 
свиня, їх приручення розпочалося ще наприкінці мезоліту» [7, с. 38; 38, с. 200-
201]. Археологічні матеріали Керченського півострова підтверджують гіпотезу 
щодо доместикації бика наприкінці мезоліту (Л. Мацкевой, І. Рассоха). Отже, 
перші ознаки приручення великої рогатої худоби, свиней і собак на Півдні 
України виявляються в добу мезоліту. Таким чином, «серед головних і до 
нашого часу свійських тварин України корова, свиня і кінь точно були 
приручені на місці … Щодо ж вівці та кози цього також не можна виключати» 
[36, с. 90-92]. І. Рассоха зазначає, що «є всі підстави розширити єдиний 
взаємопов’язаний регіон формування відтворюючої економіки від Ірану до 
Балканського півострова і півдня України включно» [36, с. 93]. Трансформація 
господарської діяльності мезолітичної людності вплинула на зміни у 
соціальному житті: індивідуалізація виробництва й споживання помітно 
підвищила роль парної сім’ї (хоча домінуючим господарсько-економічним 
осередком суспільства залишалась ранньородова община (громада)). На 
побутовому рівні існував статево-віковий розподіл функцій. Основою 
суспільного ладу був материнський рід. 

М. Бутинов, Л. Залізняк, В. Козюк та інші вчені довели, що саме у мезоліті, 
внаслідок інтенсифікації міжобщинних зв’язків, було започатковано 
формування перших етнічних спільнот – племен (або протоетносів). 
Спочатку відбувалась етнічна специфікація населення степів та людності 
гірського Криму, трохи пізніше етнічна специфіка почала утверджуватися і на 
теренах українського Полісся. Тобто ці процеси розгортались у тих регіонах, де 
став помітним перехід до інноваційних форм господарювання. Ці племена 
складалися з кількох родів (це були об’єднання кровних родичів по 
материнській лінії), а родову общину утворювала група сімей, в середовищі 
яких починає поширюватися екзогамія (заборона шлюбних відносин у межах 
власного роду або общини). Очолювала таке плем’я рада старійшин, а 
найважливіші життєві питання вирішувались на зборах членів племені [1; 3; 
29]. 

Мезолітична людність вдосконалює технології обробки каменю. У ті часи 
виготовлялись дві основні групи знарядь праці: і мікроліти (зокрема, дрібні 
насадки для стріл, списів, гарпунів), і макроліти (великі знаряддя з каменю, 
зокрема, кам’яні сокири, тесла тощо). В мезолітичну добу використовувались 
крем’яні ножі, різці, скребки, які були більш досконалими, ніж ті, що 
використовувались у палеоліті [1; 3; 29].  

В мезолітичну епоху з’являються оригінальні наскельні зображення. На 
теренах України подібні зображення тварин і сцен полювання зафіксовані у 
гротах Криму, а також на плитах Кам’яної Могили поблизу Мелітополя. 
Розкопки Кам’яної Могили здійснювали відомі археологи В. Даніленко, Д. 
Телегін та ін. Їхні дослідження дають можливість стверджувати, що Кам’яна 
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Могила – це важливий сакральний центр доби мезоліту. М. Тимошик, 
розглядаючи українське книгописання дохристиянської доби, підкреслював 
важливість аналізу піктографічних текстів на кам’яних плитах, які 
представлені у великих печерах та гротах Кам’яної Могили. Подібних печер і 
гротів нараховується понад 60, у них знайдено близько 150 текстів. Період 
написання цих піктографічних (малюнкових) текстів припадає на VІІ – ІІІ тис. 
до н.е. Ціла група вчених (серед яких А. Кіфішин, М. Тимошик та ін.) вважають 
Кам’яну Могилу унікальним святилищем-архівом, що тісно пов’язаний з 
розвитком людської цивілізації. У цей час активно розвиваються релігійні 
уявлення, люди поклоняються Сонцю та іншим небесним світилам. Для 
мезолітичних поховань характерним був обряд трупопокладення або у 
випростаному положенні на спині, або у скорченому положенні на боці, тіло 
померлого посипали вохрою, разом з ним розташовували зброю і знаряддя 
праці [1; 3; 29].  

На теренах України у мезолітичну добу існували ранньомезолітичні (VIII 
– VII тис. до н. е.) та пізньомезолітичні (VII – VI тис. до н. е.) археологічні 
культури. Мезолітичні культури України, на думку археологів, належали до 
двох культурних провінцій: Балтійської (Кудлаївська, Пісочнорівська, 
Яніславицька археологічні культури, частково – Зимівниківська культура 
лісостепового Лівобережжя) та Надчорноморської (Кукрецька, Донецька, 
Гребениківська, Шпанська та Мурзак-кобинська археологічні культури). 
Наймасштабнішою з них є Кукрецька археологічна культура (VIIІ – V тис 
років до н. е.), ареал поширення якої сягає Київського Полісся на Півночі, 
Гірського Криму на Півдні, Дунаю на Заході та Приазов’я на Сході. 
Найвідоміші археологічні пам’ятки (стоянки): Кукрек, Вишенне I, Іванівка, 
Кам’яна Могила, Абузова Балка, Ігрінь VIII, Балін-Кош, Велика Андрусівка, 
Добрянка, Лазарівка, Попів Мис, Прибір VIIа та ін. Господарство кукрецької 
людності базувалось на використанні як степових, так і лісостепових 
ландшафтів (полювання на лісостепових тварин (тури, кабани, олені), 
збиральництво, рибальство). Археологи знайшли серед кам’яних знарядь праці 
кукрецької людності олівцеподібні нуклеуси (кам’яні заготовки), відтискні 
мікропластини, круглі скребачки тощо [38]. Аналізуючи Кукрецьку 
мезолітичну культуру, І. Рассоха зазначив, що «вже 10 тисяч років тому 
тодішнє населення Півдня України почало займатися прирученням великої 
рогатої худоби і свиней (і, звичайно, собак)», тобто «процес неолітичної 
революції розпочався на території Півдня України водночас і незалежно від 
території Близького Сходу» [36, с. 94]. Саме на основі Кукрецької культури 
склалися неолітичні археологічні культури: Олексіївська, Сурська та 
частково Буго-дністровська [24; 31], що підтверджує відому закономірність: у 
багатьох європейських країнах (до яких належить і Україна) окремі 
цивілізаційні процеси (зокрема, процес неолітизації, який поширювався, 
зокрема, і з Балкано-Дунайського регіону) почали розгортатись за кілька 
тисячоліть до моменту становлення Європейської цивілізації. І. Рассоха 
підкреслює, що «треба відмовитися від точки зору, нібито культурні і 
демографічні впливи у добу неоліту йшли виключно з Близького Сходу до 
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Європи. Не менш важливими були і зворотні культурні впливи та міграції, 
зокрема, з території України на Близький Схід» [36, с. 93-94]. Він виклав 
гіпотезу походження всіх ностратичних народів з Півдня України, тобто, на 
його думку, носіями ностратичної прамови були саме носії Кукрецької 
культури [35, с. 147-182, 336-357]. 

Отже, у мезолітичну добу почалося одомашнення (доместикація) тварин, 
з’явилися перші ознаки культивування злакових рослин, «з’явилися перші 
навички у виготовленні глиняного посуду», через кризу мисливського 
господарства «постала необхідність пошуку та впровадження 
відтворювальних форм господарства – скотарства й землеробства» [20, с. 273]. 
В мезолітичну добу почалася криза існуючих форм життєдіяльності, коли 
людство опинилося у точці біфуркації. Саме тому наступним важливим 
цивілізаційним зрушенням було «винайдення та впровадження 
відтворювальних форм господарства – землеробства та скотарства, а також 
ремесла»; процес «окультурення» природи надзвичайно активізувався, «в 
орбіту людської діяльності залучаються нові елементи – земля та худоба» [4, с. 
9-10]. Формується відповідна система знарядь праці. Нові види людської 
діяльності стають підґрунтям для формування нових відносин між людьми та 
нових людських спільнот. Панування відтворювальних форм господарства 
створює умови для поєднання колективізму в одних сферах людського життя 
та індивідуалізму – в інших. Утвердження відтворювального господарства 
зумовлює динамічний і невпинний розвиток людства, людські спільноти 
набувають надзвичайної різноманітності [1; 3; 29]. 

Етап неолітизації України. Сучасні дослідники окреслюють провідні 
характеристики неолітичної революції: 1) відбувся перехід від 
привласнювальних форм господарства (збиральництво й полювання) до 
відтворювальних (землеробство і скотарство (у цей період скотарство не було 
кочовим і мало осілий характер)), який тривав упродовж багатьох століть і мав 
свої особливості у кожному регіоні; 2) було винайдено нові способи 
виготовлення знарядь праці шляхом шліфування, пиляння, свердління, які 
досить швидко поширились, доповнюючи традиційні способи обробки каменю 
(з’явились такі знаряддя праці, як серпи, мотики, зернотертки тощо); 3) 
виникли нові види виробництва (прядіння, плетення, ткацтво та ін.), почала 
вироблятись штучна продукція, керамічний посуд (завдяки керамічним 
виробам люди могли готувати й споживати варену їжу, зберігати воду тривалий 
час тощо); 4) люди перейшли від кочового до осілого способу життя 
(з’явились постійні житла та поховання, розташовані недалеко від осель); 5) 
були приручені свійські тварини (бики, свині, кози, вівці), формування стад 
свійських тварин уможливило використання їхньої тяглової сили (у працях В. 
Кульбаки й В. Качура, О. Журавльова і Н. Котової переконливо доводиться 
факт приручення коня неолітичним населенням степових районів Південної 
України); 6) відбувся демографічний вибух, збільшився середній вік 
тривалості життя людини (який в середньому досягав 30-32 років), оскільки 
землеробство й скотарство були більш продуктивними, ніж мисливство й 
збиральництво; 7) позитивні демографічні зміни вплинули на суттєве 
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збільшення як кількості, так і розмірів поселень; 8) відбулися важливі зміни в 
духовному світі людини, трансформувався її світогляд. 

Сучасні вчені вважають неолітичну революцію «початковою точкою» 
світового цивілізаційного процесу. І українські (Н. Брудо, К. Бунятян, М. 
Відейко, І. Винокур, Л. Залізняк, В. Отрощенко, Д. Телегін, М. Чмихов та ін. 
[23; 25]), і зарубіжні (В. Башилов, Д. Бродянський, А. Виборнов, П. Долуханов, 
К. Каландадзе, Г. Матюшин, Дж. Мелларт, Н. Мерперт, І. Наумов, З. Самашев, 
Ю. Цетлін, В. Цибрій, Г.В. Чайлд, В. Шнірельман, О. Юдін та ін.) вчені довели, 
що неолітична революція стала поворотною в історії людства, першим 
помітним у масштабах світової історії кроком до перетворення первісної 
людини на цивілізовану (звичайно, це відбувалось нерівномірно, спочатку 
з’явилися лише окремі «острівці», де склалися умови для переходу до 
цивілізації, пізніше ці трансформації стали більш стабільними й 
прогресивними), отже, саме в цю добу були запущені процеси, які привели до 
майже повної заміни примітивних відносин на цивілізовані [32, с. 165-168], 
помітно прискорився розвиток різних сфер людського суспільства. Отже, в 
добу неоліту та енеоліту терени України були східним кордоном поширення 
потужних вогнищ землеробства та скотарства, центри яких розташовувались у 
Південно-Західній та Центральній Європі. Оскільки цивілізаційний розвиток 
населення окремих регіонів відбувався нерівномірно, то деякі періоди різних 
епох іноді могли існувати одночасно, зокрема, на півночі України в IV і III тис. 
до н.е. продовжувався неоліт, а на півдні України у цей самий час почався 
енеоліт. Пізніше певним чином співпадають у часі скіфо-сарматський період і 
період поширення античної цивілізації у Північному Причорномор’ї. 

Таким чином, неоліт (новий кам’яний вік) на теренах України (VІ – ІV тис. 
до н. е.) формувався переважно під впливом досягнень осередків неолітичної 
революції Близького Сходу. У неолітичну епоху на території України 
взаємодіяли три етнокультурні метаспільноти: носії Трипільської культури, 
скотарсько-землеробські племена, які рухались з теренів Північно-Західної 
Європи (Культура кулястих амфор) і багаточисельні скотарські степові племена 
(представники Середньостогівської та Ямної культур). Перші відтворювальні 
форми господарювання – тваринництво і землеробство (в рамках якого 
почали вирощувати перші культурні рослини (пшеницю, ячмінь, горох)) – 
поширюються на південно-західних теренах України. Для неоліту характерні: 
«осілий спосіб життя з матріархальним ладом; початки хліборобства і 
скотарства; у виробництві – гончарство, ткацтво, крем’яне шліфоване знаряддя, 
під кінець доби – перші металеві (мідні) речі. У галузі культури – вияви 
мистецтва в розписному орнаменті кераміки та деяких наскельних зображеннях 
(Кам’яна Могила), у скульптурі (фігурки з глини), віра в загробне життя й 
усталений похоронний обряд» [20, с. 297]. 

Археологи знайшли на теренах України кераміку неолітичних часів з 
відбитками зерен пшениці, ячменю, проса. Ранній керамічний посуд 
неолітичної доби був доволі грубим, із загостреним або округленим дном, такі 
глиняні вироби можна було ставити між каменів або ж встромляти в землю біля 
вогнища. Після появи постійних жител (де була підлога, стіл та інші «меблі») 
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з’явився і посуд із плоским дном. Відомо, що у той час посуд ліпили, 
випалюючи його у вогні й не використовуючи гончарне коло. Кожна племінна 
спільнота виготовляла гончарні вироби, які мали своєрідну форму й орнамент, а 
також використовувала оригінальні технології. Орнаментаційна різноманітність 
неолітичної кераміки свідчила про бурхливий розвиток прикладного мистецтва. 
В цю добу починають формуватись складні релігійні культи, люди 
поклоняються Небесній матері, Небесному батьку, Сонцю, Місяцю тощо. 
Вдосконалюються святилища, формується культ Сонця, виникає тенденція 
поклоніння антропоморфним божествам. 

Утверджується плем’я як провідна форма тодішньої суспільної організації 
(серед неолітичних племен, як правило, панувала соціальна рівність), у межах 
деяких родів поступово складається спеціалізація праці. У часи неоліту (як 
переломної епохи в історії людства) густота розселення зростає (на думку 
сучасних вчених, у палеоліті на Землі проживало близько 3 млн. осіб, у мезоліті 
– близько 5 млн., а в неоліті – більше 80 млн. осіб). Групи споріднених племен 
утворюють найпростіші протоетнічні спільноти (про деякі етнічні відмінності 
між різними групами населення того часу свідчать залишки археологічних 
культур). В епоху неоліту на території України складається більше десяти 
етнокультурних спільнот. Безперервна трансформація культурних традицій 
від палеоліту, через мезоліт, до неолітичної доби простежена в Середньому 
Придністров’ї, Нижньому Побужжі та в Криму [25, с. 15]. В. Даниленко 
припускав, що населення України входило складовою частиною до 
палеоєвропейської області, яка межувала на південному сході з 
протоіндоєвропейським етнічним масивом [21, с. 27]. Відносно теплі 
природно-кліматичні (атлантичні) умови сприяють стабілізації ландшафтного 
поділу теренів України на поліську, лісостепову та степову зони. З середини 
VІ тис. до н. е. починає утворюватися гумусний покрив землі – сучасні 
українські чорноземи [25, с. 17].  

На українських теренах було виявлено більше десяти неолітичних культур. 
Сучасні науковці виокремили в межах України дві культурно-господарські 
зони: землеробсько-скотарську (на Південному Заході – Західна Волинь, 
Подністров’я, Закарпаття, лісостепове Правобережжя) та мисливсько-
риболовецьку (на Півночі й Північному Сході – Полісся та лісостепове 
Лівобережжя). У пізньому неоліті (ІІІ тис. до н. е.) «Полісся заселяли рибальсько-
мисливські племена, Середнє Подніпров’я і Донеччину – мисливсько-
землеробські, Нижнє Подніпров’я, Приазов’я і Крим – скотарсько-мисливські, 
Побужжя і Прикарпаття – землеробсько-скотарські племена» [20, с. 297]. Такий 
стан неолітичних культур свідчить про нерівномірність господарсько-
економічного розвитку людності цієї доби. Оскільки поява відтворювального 
господарства спричинила зміни в усіх сферах людського життя та створила 
передумови для виникнення перших цивілізацій, то поява значного 
додаткового продукту зумовила новий розподіл праці, виділення управлінсько-
організаційного апарату, ремісництва, а також відокремлення розумової праці від 
фізичної. Уособленням цих зрушень стало місто – центр концентрації та 
перерозподілу суспільного продукту, локалізації апарату управління, осередок 
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соціально-економічного й культурно-ідеологічного життя людей певної території. 
На арену історії людина виходить вже не лише як індивід, але й як суб’єкт. 
Історія поступово починає набувати персоніфікованого вигляду: державні діячі, 
жерці, митці, будівничі, вчені тощо. У цей час започатковує свій розвиток писемна 
історія людства. 

Таким чином, у період неоліту зародилася землеробська основа 
Європейської цивілізації, при цьому землеробство невдовзі стало основною 
формою господарювання на теренах Європи, а Україна стала відомою в якості 
«Європейської житниці». 

Етап трипільської протоцивілізації. В добу енеоліту (кінець V – початок 
ІІІ тис. до н. е.) на теренах України склалися «оптимально сприятливі умови 
для життя людей поміж Дунаєм і Доном» [25, с. 19]. У цей час спостерігається 
потужний колонізаційний потік із Балкано-Дунайського регіону, який досяг 
Середнього Подніпров’я. В цю добу утвердилось домінування відтворювальних 
форм господарства над привласнювальними, мотикова обробка землі 
поступилась місцем більш продуктивному землеробству, що передбачало 
використання рала й тяглової сили тварин. Активізується міжплемінний обмін 
різноманітними продуктами, що прискорює майнову диференціацію в межах 
родів і племен. Розширення різноманітних контактів між племенами (мирних, 
метою яких був обмін, і конфліктних, метою яких був грабунок) сприяло 
утворенню перших племінних союзів. Це суттєво впливало на формування 
більш-менш сталих міжплемінних спільнот. Про стрімкий соціокультурний та 
економічний розвиток ранньоземлеробського населення на теренах України 
свідчить Трипільська культура (IV – ІІІ тис. до н. е.), носії якої тісно пов’язані з 
південно-європейськими народами, з Балкано-Нижньодунайським регіоном, а 
також з культурами Близького Сходу [27; 31]. Хронологічно Трипільська 
культура співпадає із заключним етапом існування індоєвропейської мовної 
спільності, проте займає іншу територію і залишена етнічно іншим народом. 
Найвірогідніше, це були середземноморці, які, розселившись на нових землях, 
асимілювали місцеве мисливське населення [25, с. 4]. Економічною основою 
Трипільської культури «було вирощування пшениці та ячменю, а також 
розведення великої рогатої худоби, кіз, овець, свиней. Орне землеробство 
трипільців мало перелогову форму. В міру виснаження землі вони переселялися 
далі на схід і поступово освоїли всі придатні для їхньої землеробської системи 
чорноземи від Карпат до Дніпра» [29, с. 90]. Прямокутні глинобитні житла 
трипільців «з дерев’яним каркасом стін та глиняною долівкою» виявляють 
свою належність до «балканської домобудівної традиції. Численні глиняні 
статуетки жінок з поселень трипільців, як і їхній посуд» (досконалий, 
оздоблений вишуканим лінійним і спіральним орнаментом червоного, 
коричневого та чорного кольорів на жовтому тлі) «вказують на балканські 
корені культури. Про це свідчить також їх східноземноморський 
антропологічний тип» [29, с. 91]. 

Л. Залізняк підкреслює, що «трипільське землеробське суспільство досягло 
високого рівня розвитку і стояло на порозі цивілізації». Адже «величезні 
поселення Майданецьке, Тальянки, Доброводи та інші, які налічують до трьох 
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тисяч жител» (з населенням більше 10 тис. осіб) «і займають площу 200 – 400 
га, по праву вважаються протомістами» [29, с. 91]. Складні знаково-символічні 
системи трипільських орнаментів, а також глиняні конічні фішки й кульки для 
лічби «свідчать, що трипільці стояли на порозі винайдення письма. Отже, 
протоміста та протописемність дають підстави вважати Трипілля 
протоцивілізацією, що зароджувалась паралельно з найдавнішими містами-
державами Близького Сходу» [6; 29, с. 91]. Поселення Майданецьке, Тальянки і 
Доброводи (як протоміста, що виконували економічні, політичні й культурно-
релігійні функції) були включені не тільки до складу заповідника «Трипільська 
культура», але й у список найбільших міст в історії людства. Пізніше до 
переліку найдавніших міст Європи увійшли також міста Київ, Зимно, 
Чернігів, Переяслав-Руський та інші. 

Сучасні археологи довели, що за часів енеоліту остаточно визначається 
залежність етнокультурного розвитку від географічного розташування. Полісся 
заселили племена мисливців і рибалок, Лісостеп – хлібороби, а Степ – скотарі. 
Розвиток землеробських традицій в Україні тісно пов’язаний із господарською 
діяльністю людності Трипільської культури. Так, у лісостепових районах сучасної 
України (зокрема, на теренах Середнього Подніпров’я) ще з часів Трипільської 
культури ніколи не переривалися традиції розвинутого хліборобства. 
Трипільське домобудівництво і протоміста вражають наших сучасників своєю 
масштабністю, а кераміка та дрібна пластика – художньо-естетичною 
досконалістю [25, с. 49]. Проте екстенсивний характер трипільського 
землеробства виснажував землю, нищив ліси і змушував населення 
переселятися на ще незаймані землі, яких ставало все менше і менше. 
Розпорошення носіїв Трипільської культури на виснаженій землі стало однією з 
об’єктивних причин її загибелі [32]. Наприкінці свого тривалого розвитку 
Трипільська культура розпалась на п’ять окремих культур (Софіївську, 
Городсько-касперівську, Західноволинську, Вихватинську, Усатівську), які 
загадково зникають, не полишаючи по собі переконливих ліній розвитку [25, с. 
25]. Останнім часом переважає погляд на Трипільську культуру як на 
неіндоєвропейську взагалі (див. праці М. Гімбутас). Утім, припускається 
можливість індоєвропеїзації для найпізніших локальних груп трипільського 
населення та входження їх до праслов’янського субстрату [25, с. 25]. Отже, 
одним з найважливіших досягнень цивілізаційного поступу людності, що 
мешкала на теренах України в добу енеоліту, стала Трипільська 
протоцивілізація, яка досягла досить високого рівня цивілізаційного розвитку, 
але, на жаль, вона так і не стала повноцінною ранньою цивілізацією. 

Етап індоєвропейських міграцій та виокремлення праслов’янської 
спільноти. Доба розквіту енеолітичних культур в ІV тис. до н. е. співпадає на 
території України із взаємодією трьох великих етнічних масивів – прафінно-
угорського, пізньоіндоєвропейського та трипільсько-кукутенського. Взаємини 
трипільського та середньостогівського (із яким археологи пов’язують 
індоєвропейців) етнокультурних масивів репрезентували протистояння двох світів 
– миролюбного (фемінінного) світу землеробів і войовничого (маскулінного) 
світу скотарів. 
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Відомо, що існують «анатолійська», «навколочорноморська» та «курганна» 
гіпотези походження індоєвропейців. Остання гіпотеза є найбільш поширеною 
серед археологів, істориків та мовознавців, згідно з нею, сучасні дослідники 
вважають, що прабатьківщиною індоєвропейців була територія Північного 
Причорномор’я у межиріччі Волги й Дніпра, де це напівкочове населення 
мешкало у V – IV тис. до н.е. Етнокультурними ознаками індоєвропейців 
виступали антропоморфні ідоли, фалічні менгіри, шнур в оздобленні кераміки, 
курган, вохра у поховальних ритуалах, клейноди (булави, скіпетри, сокири), а 
пізніше й віз на колесах. «Курганний обряд поховання, вохра, шнуровий орнамент 
насичують культурні утворення пізнього Трипілля, позначаючи процес 
індоєвропеїзації населення Правобережної України» [25, с. 32]. На початку 
ІІІ тис. до н. е. завершується процес розпаду, нівеляції й остаточного зникнення 
Трипільської культури. Л. Залізняк підкреслює, що світ землеробів Центрально-
Східної Європи переживає кризу й занепад, а світ скотарів консолідується у 
могутню Ямну культурно-історичну спільність. Ці події свідчать про завершення 
доби енеоліту та перехід до раннього бронзового віку, коли активізуються 
міграції індоєвропейців. У цих умовах відбувалась мовна асиміляція 
доіндоєвропейского населення. Терени України, на думку Л. Залізняка, були 
колискою, де ще за доби мезоліту почав формуватися індоєвропейський 
етнокультурний комплекс і звідки його носії почали освоювати неозорі 
простори Європи й Азії [26, с. 27]. Зародився цей грандіозний рух 
індоєвропейських скотарів у IV тис. до н. е. на півдні України, де 
археологічно фіксуються найдавніші індоєвропейські спільноти (Середній Стіг, 
Новоданилове, Нижня Михайлівка тощо). Їхні безпосередні пращури 
(маріупольська єдність, дніпро-донецький неоліт) виросли з 
пізньомезолітичних культур України – (Яніславицька, Донецька, Кукрецька). 
Отже, пізній мезоліт України – це генетичне підґрунтя праіндоєвропейців [26, 
с. 28]. 

Відомі вчені В. Іванов і Т. Гамкрелідзе, проаналізувавши спільну 
індоєвропейську пралексику, реконструювали «пізньоіндоєвропейську прамову 
на етапі, що передував її розпаду в ІV тис. до н.е. на окремі мовні групи» [27; 
29, с. 101]. «Економіка праіндоєвропейців на час розпаду спільноти мала 
виразний скотарсько-землеробський характер з переважанням скотарства 
м’ясо-молочного напряму. Серед домашніх тварин фігурували кінь, бик, 
корова, вівця, коза, свиня, собака». Праіндоєвропейська людність знала різні 
способи обробки продуктів тваринництва (вовни, шкіри, молока). В той час 
домінували культи коня й бика. «Відбувся перехід від мотичного до ранньої 
форми орного землеробства» з використанням рала чи сохи [29, с. 101]. 
Праіндоєвропейці вирощували пшеницю, ячмінь, льон, займалися садівництвом 
і бджільництвом, «виготовляли різноманітний глиняний посуд», «були знайомі 
з примітивною металургією міді, срібла, золота. Особливу роль відігравав 
колісний транспорт» з використанням коней та биків [29, с. 101]. Помітні 
зрушення у виробничій діяльності та велика роль скотарства зумовили 
кардинальні зміни й у сфері суспільного устрою, для якого характерним був 
перехід від матріархату до патріархату (оскільки виконувати фізично важкі 



The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021            Book 7. Part 5 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-40-7 60 

види діяльності могли переважно чоловіки, основні ролі в сім’ях починають 
виконувати батьки, а родинні зв’язки ведуться вже по батьківській лінії). В 
соціумі виокремлюються «три прошарки: жерці, військова аристократія та 
рядові общинники – пастухи, землероби, воїни. Мілітарний дух відбився у 
будівництві перших укріплених поселень – фортець. Своєрідність духовного 
світу полягала у сакралізації війни, верховного бога-воїна та пастуха» [29, с. 
101-102], всі ці особливості символічно відобразились у міфології 
індоєвропейців. Отже, Велике розселення індоєвропейських племен 
переважно відбувалося упродовж IV – III тис. до н. е. Інтенсивне розселення 
«ямного» населення репрезентує останню фазу розвитку пізньоіндоєвропейської 
спільності – початок її розгалуження на окремі мовні групи й діалекти [25, с. 30-
31]. Вже після епохи Великого розселення індоєвропейських племен почала 
поступово складатися етнічна карта Європи. 

У добу бронзи (ІІІ – ІІ тис. до н. е.) на історичну арену виходять індоарії. 
Північна і Західна Україна були заселені племенами прагермано-балто-
слов’янської мовної спільності, які полишили після себе археологічні 
культури шнурової кераміки. На заключному етапі бронзової доби відбувається 
виділення окремого праслов’янського етнічного масиву. У межах України 
він займав поліський і лісостеповий регіони між Дніпром і Карпатами. У цей 
час розподіл праці між землеробськими та скотарськими племенами суттєво 
поглиблюється. Скотарі освоюють степові простори, а землероби поселяються 
переважно уздовж річок у лісостеповій зоні України. Для захисту від ворогів це 
населення будує укріплені місця – городища. Утвердження орного 
землеробства помітно підвищує продуктивність праці, зумовлюючи поширення 
майнової нерівності, зароджуються елементи ранньокласового суспільства. 
На теренах України продовжується розвиток металургії. Найбільш типове 
населення бронзової епохи репрезентували племена Ранньоямної, Пізньоямної, 
Катакомбної та Зрубної археологічних культур. Сучасні археологи 
ототожнюють племена Зрубної культури на останньому етапі їхнього розвитку 
з історичними кіммерійцями [29, с. 148]. 

Терени України в цей час поділялись на три економіко-географічні зони. 
Степи населяли іраномовні племена кіммерійців, скіфів, пізніше – сарматів 
(тобто скотарів-кочовиків). У передскіфський час в лісостеповій зоні мешкали 
хліборобські племена Чорноліської культури, які, на думку багатьох сучасних 
дослідників, репрезентували протослов’янську мовну спільність, а в скіфську 
епоху – племена, названі Геродотом «скіфами-орачами», яких багато сучасних 
вчених вважають протослов’янами. Племена неврів і меланхленів, що 
проживали на Поліссі, належали до балтської етнокультурної сім’ї [25, с. 4-5]. 

Праслов’яни формувались як одне з окремих відгалужень індоєвропейської 
спільноти в II тис. до н. е. Вони мешкали на теренах нинішніх держав та 
регіонів: Південної Білорусії, Східної Польщі, Придністров’я, Прикарпаття та 
Північної України. Попри доволі великий ареал розселення, праслов’яни мали 
багато спорідненого як у суспільному устрої, так і в побуті, звичаях та видах 
діяльності. Вони сіяли пшеницю двох сортів, ячмінь тощо. У них функціонував 
розвинутий землеробський культ. Велике значення в життєдіяльності 
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праслов’ян мало тваринництво (в першу чергу, розведення свиней, коней та 
рогатої худоби) [3, с. 22 – 23]. Відомо, що праслов’янські мовні ознаки існували 
вже в II тис. до н. е. Із середини І тис. до н. е. старослов’янська мова 
виокремилася з індоєвропейської мовної спільності, почався її самостійний 
розвиток (пізніше з неї виокремились різні мови східних, західних та південних 
слов’ян). На розвиток праслов’янської мови досить сильно вплинули іранські 
мови та готська мова [3, с. 22 – 23].  

Наприкінці ІІ тис. до н.е. і на початку І тис. до н.е. розпочалась нова доба в 
історії України, яка пов’язана з винайденням заліза, що зумовило посилення 
влади керівників племен та активізувало перехід людності українських земель 
до ранньокласового суспільства. Залізна доба тривала від початку поширення 
залізних виробів аж до 375 р. (коли гуни розгромили готський союз у 
Північному Причорномор’ї). В степових районах України залізна доба, як 
правило, асоціюється зі скіфами, хоча окремі вироби із заліза були знайдені ще 
у похованнях Сабатинівської археологічної культури (ХІІІ – ХІІ ст. до н.е.). 

Етап греко-римського цивілізаційного впливу та утвердження 
ранньокласового суспільства на українських теренах. Відомо, що термін 
«Античність» означає греко-римську стародавність, включаючи також і 
цивілізаційні здобутки Давньої Греції та Давнього Риму. Ранньоантичний 
період розпочався у VIII ст. до н. е., пізня античність ознаменувалася розпадом 
Західної Римської імперії. Відомо, що давні народи, які були сусідами ранніх 
цивілізацій, неминуче втягуються в орбіту їхнього впливу. На теренах України, 
зокрема, на узбережжях Чорного й Азовського морів, більше тисячі років (від 
VІІ ст. до н. е. до розорення гунами) функціонували грецькі колонії (після 
навали гунів життя продовжувалося в Херсонесі та Пантикапеї, котрі увійшли 
до складу Візантійської імперії). Вони здійснили суттєвий вплив на навколишнє 
місцеве населення (найвіддаленішою на схід колонією був Танаїс у долині 
Дону). Відомо, що рабовласницькі республіки – поліси – формувалися на 
засадах демократії, але пізніше вони перетворились на олігархії. Між греками й 
місцевим населенням були налагоджені культурні та торговельно-господарські 
зв’язки. Річками Південної України грецькі товари (кераміка, зброя, метал, 
прикраси, олія, вино) розходилися вглиб суходолу. Із Північного 
Причорномор’я грецькі купці вивозили рабів, збіжжя, шкіри, хутра, рибу тощо. 

В період «осьового часу» (термін К. Ясперса), коли між 800 і 200 рр. до 
н.е. стався кардинальний поворот у цивілізаційному розвитку Європи (коли 
почала стрімко розвиватись людська самосвідомість, були закладені 
фундаментальні основи філософських та релігійних вчень, почало зростати 
соціальне й майнове розшарування, з’явилась індивідуальна власність на засоби 
виробництва (в тому числі й на землю), влада відокремилась від власності, коли 
відбувались принципові зміни в господарсько-економічній, техніко-
технологічній, соціокультурній, політико-правовій сферах) на розвиток 
людності українських земель почали суттєво впливати античні держави – 
Стародавня Греція та Рим. 

У І тис. до н. е. розпочинається писемний період історії України, а 
безіменні до того давні людності вперше «залишають» у стародавніх текстах 
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свої власні назви (кіммерійці, скіфи, будини, алазони, гелони, меланхлени, 
неври, сармати). Відомо, що кіммерійці були згадані в «Одисеї» Гомера та у 
працях «батька історії» Геродота (який присвятив докладному опису Скіфії ІV 
книгу своєї дев’ятитомної «Історії»). Відомості про перші державні утворення 
на теренах України можна знайти у творах багатьох античних авторів: Гомера, 
Гекатея, Гесіода, Есхіла, Піндара та інших. Цікава інформація міститься також 
у працях арабських істориків та мандрівників. Проте найбільш докладні 
відомості подає Геродот, який особисто відвідав Північне Причорномор’я.  

Історія Північного Причорномор’я свідчить, що ще у ІХ – VІІІ ст. до н.е. 
на цих теренах вже були відомі залізні знаряддя праці та зброя, процес 
освоєння технології виготовлення заліза привів до Другого великого 
розподілу праці, коли ремесло відокремилося від землеробства, на півдні 
Східної Європи це збіглося з відділенням скотарства від землеробства. 
З’явилась кочова форма скотарства. В таких умовах відбувалося завершення 
процесу розкладу первісного ладу, розпочався перехід до ранньокласового 
суспільства. Освоєння технологій виготовлення заліза на початку І тис. до н. е. 
зумовило величезні трансформації продуктивних сил. Високий рівень 
продуктивності праці поєднувався з експлуатацією людини людиною, яка стала 
надзвичайно вигідною (у зв’язку з цим полонених почали масово 
перетворювати на рабів, які стали джерелом матеріального багатства). Чітко 
окреслилась соціальна диференціація суспільства. Політична влада 
воєначальників і племінних вождів посилювалась їхньою економічною 
могутністю. Ремесло остаточно відокремилось від землеробства. Племена, що 
займалися скотарством, перейшли до кочового способу життя (у кочовиків 
інтенсивніше формувалась майнова й соціальна нерівність, для них була 
характерною більш тісна групова консолідація; висока згуртованість була 
зумовлена характером їхнього господарювання; висока мобільність, наявність 
гарних засобів пересування надавали їм військової переваги та мотивували до 
завойовницьких походів). Це уможливлювало більш ефективне використання 
ресурсів степу. 

Найперші політичні об’єднання на українських теренах виникають у 
степах Північного Причорномор’я саме в залізну добу. Це були так звані кочові 
імперії, тобто ранньокласові та ранньодержавні об’єднання з домінуючою 
данницькою формою експлуатації кочовиками підкореного землеробського 
населення. Їх розвиток відбувався з використанням різноманітних механізмів 
монополізації системи влади представниками родоплемінної верхівки, що 
давало їм величезні можливості управління, розподілу й перерозподілу 
суспільних ресурсів і здобутків. Завдяки виконанню таких функцій вони 
отримували найбільше воєнної здобичі та левову частку данини з підвладного 
населення. 

Відомо, що племінні спільноти Північного Причорномор’я перейшли до 
формування ранньокласового суспільства дещо пізніше, ніж народи 
Стародавнього Сходу (які мали доволі високі досягнення й здобутки як у сфері 
правового розвитку, так і у сфері державного будівництва). У сфері суспільних 
відносин племінних спільнот Північного Причорномор’я поєднувались перші 
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паростки феодальних відносин (з доволі помітними рудиментами 
родоплемінних взаємин) із примітивними формами патріархального 
рабовласництва. 

Іраномовні кіммерійці, які мешкали в степах від Дону до Дунаю, були 
сусідами праслов’ян у X – VII ст. до н. е. Кіммерійці були об’єднані в союзи 
племен на чолі з царями-вождями. Військо кіммерійців формувалось із добре 
озброєних загонів вершників. Кіммерійські племена займалися скотарством 
(головну роль в якому відігравало конярство), у них доволі активно 
розвивалося мистецтво, яке мало прикладний характер, зокрема, на кам’яних 
виробах вони висікали зображення різнорідної військової амуніції, на 
надмогильних стелах зображували бойовий пояс із різноманітною зброєю на 
ньому. Прикладне мистецтво кіммерійців відоме також за оздобленням кінської 
упряжі, з використанням геометричних орнаментів, у яких кола, спіралі та 
квадрати компонувалися у хрестоподібні композиції [29, с. 149]. Кіммерійці 
контактували з чорноліською землеробською людністю лісостепового 
Подніпров’я та межиріччя Дністра й Дніпра ІХ – VІІ ст. до н.е. Це осіле 
миролюбне населення займалося землеробством у його розвиненій, орній 
формі, осіле скотарство мало у них допоміжний характер. Вони розводили 
корів, свиней, овець, коней. Для захисту від войовничих кіммерійців вони 
оточували свої селища ровами та валами. Чорноліська людність запозичила у 
кіммерійців окремі види озброєння та військового обладунку (довгі мечі, 
кінська упряж тощо) [29, с. 149-150]. 

Просування на терени України скіфів у VІІІ ст. до н. е. привело до 
поступової асиміляції кіммерійців та утворення великого, але слабко 
централізованого напівдержавного утворення Велика Скіфія, пам’ять про яке 
зберегли праукраїнці, зафіксувавши це в тексті «Повісті минулих літ». Більше 
ніж на півтисячоліття основна роль на півдні Східної Європи переходить до 
сарматських племен (роксоланів, язигів, аланів), які на рубежі ІІІ – ІІ ст. до н. е. 
спустошили Скіфію. Західний кордон контрольованої сарматами території у І ст. 
пройшов по берегах Дніпра, а у ІІ ст. сягнув Вісли. Українські землі з того часу 
входили до так званої «Європейської Сарматії». Навала готів (середина ІІІ ст.) і 
гунів (кінець ІV ст.) нівелювала вплив сарматських спільнот у Північному 
Причорномор’ї. 

На зламі старої та нової ер у межах поліської й лісостепової зон України бере 
свій початок історія слов’ян. Археологічно з ними співвідносяться Зарубинецька та 
Черняхівська культури першої половини І тис. н. е., а також Празька та 
Пеньківська – третьої чверті І тис. н. е. Перший період слов’янської історії вчені 
умовно називають венедським, а другий – антським. Досить помітний вплив на 
процеси становлення і розвитку слов’янських народів справило Велике 
переселення народів, яке почалось у ІІ – ІІІ ст. і завершилося в VІІ ст. Системне 
вивчення Великого переселення народів В. Будановою дозволяє визначити його 
як особливий період історичного розвитку, коли «взаємодія варварства і 
цивілізації досягла своєї найбільш інтенсивної фази. Результатом такої взаємодії, 
як наслідку взаємопроникнення і взаємознищення римського і варварського 
світів, стало зародження нового типу цивілізації» [5, с. 7]. В. Буданова зазначає, 
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що в етнічний простір Великого переселення народів були залучені германські, 
алано-сарматські, тюркські, слов’янські, італійські, кельтські, іллірійські, угро-
фінські та інші етнічні групи. Всі вони були залучені в бурхливі культурно-
історичні процеси, які привели до кардинальної зміни етнополітичної карти 
Європи. Велике переселення народів дослідники ділять на три етапи: 1) 
германський (який охоплює ІІ – ІV ст.), 2) гунський (який прийшовся на ІV – V 
ст.), 3) слов’янський (який відноситься до VІ – VІІ ст.). Велике переселення 
народів стало значним поштовхом для помітної активізації цивілізаційних та 
етногенетичних процесів на слов’янських теренах. Причому ці процеси не 
суперечили універсальним закономірностям цивілізаційного й етноісторичного 
розвитку інших народів Європи. Рівень соціальної організації людності, яка 
мешкала на теренах України, досить тривалий час відповідав термінам 
Л. Моргана «військова демократія» та «вождівство». «За різних причин процес 
державотворення на території України то наростав (за енеоліту – Трипільська 
культура, за епохи бронзи – Сабатинівська), то спадав» [4, с. 11]. В епоху 
Великої Скіфії й антську добу на теренах України існували протодержавні 
утворення. Але розвитку протодержави антів перешкодила навала гунів. 
Визначальною етнокультурною тенденцією цієї епохи була поступова асиміляція 
осілими хліборобськими племенами слов’ян ірано- і тюркомовних кочовиків 
(сарматів, гунів, болгарів, аварів та ін.). 

Стрижень давньоукраїнського етнокультурного комплексу формувався на 
теренах Волині, Прикарпаття, Поділля, Київщини, першими носіями цього 
комплексу етновизначальних ознак були літописні праукраїнські племена 
(волиняни, деревляни, поляни, уличі, тиверці, білі хорвати), що залишили 
пам’ятки Райковецької культури. Племена склавинів, представлені Празько-
Корчацькою культурою, та антів, представлених Пеньківською культурою, 
«інтегруються і в межах українського лісостепу утворюють етнокультурний 
симбіоз, представлений у VІІІ – Х ст. Райковецькою і Волинцівсько-Роменською 
культурами» [1; 2, с. 310]. Цей симбіоз розглядається сучасними археологами 
(зокрема, В. Бараном та Л. Залізняком) як основа для постання українського 
етносу. Саме на цій автохтонній основі формувались і поглиблювались самобутні 
етнокультурні, духовно-світоглядні та етнопсихологічні особливості українського 
народу. 
 
 
Висновки 

Оскільки антський союз племен сформувався в умовах тісних контактів з 
іраномовними племенами (що були розташовані у Північному Причорномор’ї), 
то й етнонім «анти» має іранське походження і тлумачиться як «край», «рубіж», 
«кінець», «крайній», «окранний», «окраїнна територія», що у смисловому 
розумінні означає порубіжних жителів. Антські терени і для скіфо-сарматів, і 
для слов’ян були «окраїнними», порубіжними але для слов’ян вони були 
крайніми східними теренами, а для іранців – крайніми західними теренами. 
Таким чином, етнонім «анти» уособлює не тільки споконвічну межу між 
землеробським і кочовим світом, але й європейський цивілізаційний 
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кордон. 
Відомо, що в період правління Юстиніана І (527 – 565) виникають перші 

дипломатичні контакти антів з Візантією (що було репрезентовано 
діяльністю багатьох антських ватажків). Візантія домагалась успіхів у цій сфері 
за допомогою переговорів, співробітництва, багатих дарів, найму на службу 
антських загонів. В 40-х роках VІ ст. наступає період мирних стосунків між 
антами та Візантією, а близько 545 р. був оформлений антсько-візантійський 
союз [22, с. 73]. Прокопій також повідомляє про посольство Візантії 545 р. до 
антів, яке запропонувало віддали антам нижньодунайську фортецю Туріс і 
прилеглі землі за умови, що вони будуть охороняти північні кордони імперії від 
гунів. Анти прийняли цю пропозицію. Юстиніан на честь укладення договору з 
антами прийняв нове додаткове ім’я «Antikos» – «Антський» [8, с. 17]. 
Джерела свідчать, що антсько-візантійський союз залишався у силі й далі, 
оскільки й після 602 р. в титулатурі імператорів (Фоки (602 – 610) та Іраклія 
(610 – 641)) залишався епітет «Антський» [36, с. 262] (етнопсихолінгвістичний 
аналіз цього епітету дозволяє стверджувати, що він є семантичним 
відповідником сучасного слова «український»). А «назва народу Antai 
зустрічається у візантійських джерелах … до 630 років, після чого зникає, 
очевидно, внаслідок розпаду федерації, яку це слово визначало» [8, с. 16]. 
Отже, не тільки терени України від антської доби, але й праукраїнство цього 
періоду стали невід’ємною частиною Європейської цивілізації.  

Таким чином, передісторія Європейської цивілізації тривала упродовж 
кількох десятків тисяч років. В. Козюк у своїй книзі «Історія економіки та 
економічної думки» підкреслює, що ранньопервісне людство верхнього 
палеоліту та мезоліту ще не знало саморозвитку як певного поступу завдяки 
власним зусиллям, тоді людство не перетворювало довкілля, а 
пристосовувалося до нього. Якщо суспільства привласнювальної економіки 
живуть за рахунок природи, то суспільства відтворювального господарства 
вступають в активну взаємодію з природою. Перехід до свідомого 
виробництва знарядь праці, різних предметів, а також продуктів харчування 
був якісно новим етапом у цивілізаційній історії людства. Саме тому розвиток 
ранньоземлеробсько-тваринницьких форм господарювання заклав основи 
цивілізаційного процесу, а цивіліогенез перетворився на цивілотворення (або 
цивілобудування). В. Козюк наголошує у своїй книзі «Історія економіки та 
економічної думки», що на рівень пізньопервісного передцивілізаційного 
розвитку вийшли землеробсько-тваринницькі суспільства із зерновим 
землеробством, тваринництвом, садівництвом, городництвом і риболовством. У 
неолітичну добу були закладені основи переходу від варварства до 
цивілізації, від доекономічного господарювання до економічного, до 
формування базових передумов цивілізаційного життя. Утвердився і панував 
натурально-відтворювальний тип господарства з такими основними формами, 
як землеробство і тваринництво, виникли ранньоцивілізаційні інститути, 
утворилися генеалогічний рід, плем’я, великі раси (європеоїдна, монголоїдна, 
негроїдна), індоєвропейська спільнота тощо. Посилилась соціальна й 
економічна диференціація населення, сформувалися території родів, племен та 
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етносів, система стаціонарних поселень і міських центрів («міська 
революція» як початок урбанізації) племінних об’єднань (які стали центрами 
концентрації і трансформації суспільного додаткового продукту, поступово 
перетворюючись на протоміста з економічними, політичними й культурно-
релігійними функціями). Отже, сукупність системних політико-правових, 
соціальних, господарсько-економічних, культурно-інформаційних і 
територіально-поселенських зрушень стала фундаментальною основою 
переходу до цивілізації.  

В. Козюк справедливо стверджує у своїй книзі «Історія економіки та 
економічної думки», що в системі землеробсько-тваринницьких суспільств з 
кінця VII – VI тис. до н. е. визначилися три лінії еволюції: 1) землеробсько-
тваринницька, що ґрунтувалася на колективній організації господарської 
діяльності з іригаційно-меліоративним землеробством і комплексним 
багатогалузевим господарством (східний шлях цивілізаційного розвитку); 2) 
землеробсько-тваринницька з парцелярно-сімейною системою господарства у 
межах роду та общини (західний шлях цивілізаційного розвитку; 3) 
скотарсько-кочівницька. Західний шлях цивілізаційного розвитку 
репрезентували енеолітичні культури Європи (Балкано-Дунайсько-
Карпатського регіону та Середньої Наддніпрянщини), соціокультурний 
розвиток яких упродовж VІІ – ІV тис. до н. е. характеризувався раннім 
відтворювальним землеробсько-зерновим і тваринницьким господарством, 
рівень якого не поступався суспільствам Месопотамії та Єгипту. Ранні 
цивілізації західного типу розвитку (до яких належить сучасна Європейська 
цивілізація) продовжили своє становлення у добу пізньої бронзи та раннього 
заліза, коли використання залізних знарядь праці дало змогу збільшити 
продуктивність праці та отримати додатковий продукт. Отже, західна модель 
цивілізаційного розвитку (до якої належить і Україна) реалізувалася на 
теренах Європи в умовах неполивного землеробства й утвердження окремого 
домогосподарства як самостійної соціально-економічної одиниці (В. Козюк), 
забезпечивши вихід на повноцінний цивілізаційний рівень в епоху раннього 
заліза. 

Таким чином, ми розглядаємо Україну як «цивілізаційне порубіжжя» 
(borderland) Європи (як простір, коридор, медіатор міжцивілізаційної взаємодії, 
як порубіжний пояс, міст між Сходом і Заходом, як форпост Європейської 
цивілізації та «вікно в Європу» для народів Сходу тощо). Україна не 
«перекриває» жодний цивілізаційний розлом, а перебуває на східному кордоні 
європейської цивілізації; належність України до європейської цивілізації та її 
«прикордонне», порубіжне розташування (щодо Азії) зафіксовано навіть у 
самоназві українців, яка походить від більш давнього етноніму «анти». Сучасні 
теоретико-емпіричні дослідження (філософські, історичні, політологічні, 
культурологічні, соціологічні, психологічні, антропологічні та ін.) доводять 
безсумнівну культурну та цивілізаційну спорідненість українців з іншими 
європейськими народами [10; 41–43]. Україна завжди належала до 
Європейської цивілізації, а спроби відірвати її від цього «материнського лона» 
ніколи не були вдалими.  
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Введение 

Образование - один из важнейших факторов будущего развития каждой 
страны, в том числе в области биологических и медицинских наук. Поэтому 
проблемам образования посвящены специальные сессии на ежегодных 
конгрессах FEBS (Федерации европейских биохимических обществ). В июле 
2021 года на 45 Конгрессе FEBS в Любляне в материалах секции “Education” и 
их обсуждения рассматривались вопросы использования различных путей 
улучшения и активизации преподавания естественных наук, проведения 
исследований в области когнитивной науки и дисциплинарного образования в 
классе бакалавриата. Когнитивные исследования обучения и преподавания 
часто напрямую не связаны с учебной практикой. Для сокращения разрыва 
между ними рассматриваются такие принципы обучения как активное 
извлечение, интервальное обучение, способы применения этого исследования в 
образовательной практике. Исследования в области когнитивных наук 
показывают, что активное извлечение, а не повторное чтение, приводит к 
лучшим результатам обучения. Реализация этого исследования возможна в 
классах естественных наук. Особое внимание на секции уделено улучшению 
обучения в докторантуре, ролям и обязанностям руководителей и студентов, 
улучшению общения между ними, повышению профессионализма в 
докторантуре в постоянно меняющемся академическом мире, развитию 
навыков трудоустройства в модуле стажировки студентов по естественным 
наукам.  

Б. Альбертс из университета в Сан-Франциско (Калифорния), автор 
известного учебника по молекулярной биология клетки, разработчик 
стандартов научного образования в США, внедренных в школьные системы, в 
своей пленарной лекции высказал мнение о том, что ученые всего мира должны 
объединиться для создания более рациональных, научно обоснованных 
обществ, отвергающих догматизм. Кроме того, каждому обществу нужны 
научные ценности: честность, щедрость и настойчивость в доказательствах при 
уважении всех идей и мнений. Но для распространения таких ценностей 
«естественнонаучное образование» необходимо будет пересмотреть на всех 
уровнях, сделав его центральной частью учебной программы. Это может 
изменить наши взгляды на то, как лучше всего преподавать науку на всех 
уровнях, от детского сада до колледжа. Был достигнут значительный прогресс в 
исследованиях, поддерживающих активное научное обучение посредством 
опроса студентов в небольших группах, в отличие от заучивания научных 
фактов наизусть. Необходимо уделить внимание вводным курсам колледжа, 
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продвигать стратегию расширения школьных уроков естествознания, чтобы 
материалы, изучаемые студентами, были их развитием. 

Некоторые проблемы образования, рассмотренные на заседаниях секции 
“Education”, были продолжением вопросов, рассмотренных ранее в различных 
выпусках FEBS OPEN BIO последних лет.  
 
 
3.1. О системе биохимической грамотности и педагогических инновациях в 
высшем образовании. 

 
В работе Evans D.L., Bailey S.G. et al. [1], посвященной анализу указанной 

проблемы, отмечается, что при разработке содержательных учебных программ 
вузы должны учитывать желаемые дисциплинарные характеристики своих 
выпускников. В разных областях, в том числе психологии и химии, 
дисциплинарная грамотность обеспечивает структуру для развития основных 
компетенций с целью прогрессивного образования. Для ее реализации авторы 
старались разработать комплексный план дипломированного биохимика, 
обеспечивающий понимание развития навыков в пределах дисциплинарных 
знаний. 

Система биохимической грамотности (BCLF) началась с руководства, 
опубликованного научными обществами- Королевским обществом биологии, 
Биохимическим обществом, Американским обществом биохимии и 
молекулярной биологии и Агентством по обеспечению качества. Авторы статьи 
предлагают включить в перечень навыков, обеспечивающих «биохимическую 
грамотность», семь ключевых навыков: критическое мышление, 
самоуправление, общение, информационную грамотность, визуальную 
грамотность, практические навыки и знание содержания.Для разработки 
содержательных учебных программ важно, чтобы учебные заведения 
использовали желаемые дисциплинарные характеристики своих выпускников. 
Цель состоит в том, чтобы подготовить специалистов, способных 
адаптироваться с помощью вопросов и исследований, чтобы построить 
успешную карьеру. При этом, развитие выпускников факультета биохимии не 
ограничивается одним карьерным путем, они выполняют различные роли от 
технических и исследовательских до административных и торговых [1-3]. Для 
студентов-биохимиков биохимия - это просто контекст, в котором изучаются и 
развиваются ключевые навыки и атрибуты. В отличие от текущей 
педагогической практики на уровне бакалавриата, навыки следует преподавать 
в контексте знаний дисциплинарного содержания [4,5]. Специалисты с высокой 
степенью грамотности в биохимических науках, могут использовать свои 
навыки для решения новых задач. Качественное научное образование 
поддерживает динамичное научное сообщество, способное решать глобальные 
проблемы, и способствует повышению научной грамотности среди населения в 
целом [1, 8]. Поэтому к стратегиям обучения и оценивания необходим 
ориентированный на запросы, основанный на фактах подход, что и в научных 
исследованиях.Поскольку преподаватели не могут прийти к единому мнению 



The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021            Book 7. Part 5 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-40-7 69 

относительно ключевых навыков, лежащих в основе биохимических наук, 
авторы статьи стремились разработать комплексный план дипломированного 
биохимика, обеспечивающий детальное понимание развития навыков в 
контексте дисциплинарных знаний. Общая цель при формулировании BCLF 
заключалась в создании четкой структуры возможностей, составляющих 
«Биохимическую грамотность». 

BCLF может оказаться неоценимой в оказании помощи в создании курсов 
более высокого качества, инициируя обсуждение среди тех, кто разрабатывает 
курсы на получение степени биохимии, в частности, относительно лучших 
педагогических практик как основы учебной программы. Существует 
несколько педагогических подходов, неявно поддерживаемых структурой из-за 
их согласованности с идеей обучения навыкам в контексте знаний о 
содержании. Они перемещают методы обучения в сторону обучения, 
ориентированного на учащихся, - активного вовлечения учащихся в процесс 
обучения и содействия практике обучения на протяжении всей жизни [7]. 

Взаимодействие между основными навыками является ключевым, потому 
что развитие одного может открыть новые перспективы, трансформируя 
понимание. Без этих навыков на человека накладываются ограничения на 
обучение и развитие. 

Фундаментальное значение для выражения «мыслить как ученый» имеет 
строгая, хорошо обоснованная и основанная на запросах оценка. Студентам 
предлагается подвергать сомнению все, от информации до выводов и точек 
зрения [1]. Самосовершенствующийся цикл «научного мышления» 
поддерживается общими принципами «критического мышления», что для 
биохимика можно рассматривать как независимый, контролируемый, 
самоконтролируемый и самосовершенствующийся процесс, формирующий 
основу для всех других навыков [1,7]. Само критическое мышление очень 
контекстно, и простое определение можно рассматривать как: определение 
связей для создания основанных на доказательствах выводов с использованием 
оценки и обобщения информации. Биохимикам следует подумать о развитии 
навыков критического мышления в лабораторных условиях из-за 
необходимости критического анализа экспериментальных данных, а также 
решения проблем высшего порядка, умения мыслить [9]. Решение проблем в 
лабораторных условиях необходимо для улучшения лабораторных 
экспериментов, в которых возникают технические проблемы [1]. Таким 
образом, решение проблем является ключевым элементом биохимической 
грамотности. 

Выпускников факультетов биохимии поощряют делать выводы, 
основанные на фактах, и поэтому они должны уметь эффективно использовать 
источники информации для обоснования своего решения. 

Литературный поиск начинает процесс поиска информации с 
использованием различных методов [1], и определяет направления и методы 
для исследовательских проектов. Поиск литературы является ключевым 
навыком, который может упростить процесс поиска актуальной и точной 
информации по интересующей теме. Информация может быть организована с 
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использованием программного обеспечения для управления ссылками, 
опираясь на технические навыки и самоуправление. Постоянная оценка и 
анализ информации способствует установлению связей между идеями, 
ведущим к большему пониманию с учетом критического мышления. 

Интерпретация информации, передаваемой в графиках, требует 
«визуальной грамотности». За счет включения обучения на основе развития 
навыков визуальной грамотности, учащиеся с большей готовностью могут 
использовать неписаные источники информации для передачи своего 
понимания биохимических знаний, становясь более биохимически грамотными 
[10, 11]. Отношения между молекулярной формой и функцией являются 
ключом к пониманию содержания для биохимиков. Таким образом, развитие 
визуальной грамотности не должно ограничиваться только интерпретацией и 
созданием внешних представлений, но также и индивидуальным врожденным 
пониманием трехмерного мира. Именно на этом основании визуальная 
грамотность была включена в BCLF. 

В современном мире с его технологическими достижениями и 
междисциплинарной работой необходимы навыки общения и 
сотрудничества.В работе отмечено несколько навыков, лежащих в основе 
самоуправления. Эффективное самоуправление может помочь избежать 
стресса, контролируя и направляя аспекты обучения, как в управлении 
проектами, используя навыки управления временем, так и как определение 
приоритетов и планирование. Без организационных навыков и навыков 
самоуправления, человеку может быть трудно полностью участвовать в 
самостоятельном обучении, которое имеет решающее значение для сохранения 
актуальности в дисциплине. Эти навыки часто необходимы для завершения 
курса биохимии с указанием крайних сроков оценки и элементов лабораторных 
навыков. Самосовершенствование также является фактором самоуправления и 
опирается на грамотность обратной связи и способствует ее развитию [1]. 
Чтобы « обучение на основе обратной связи было наиболее эффективным, 
программы должны включать в себя время в классе, выделяемое на 
размышление над письменной «обратной связью».  

Выпускнику биохимического факультета выгодно иметь хорошие 
лабораторные навыки, которые лежат в основе открытия лекарств, 
диагностических услуг и разработки потребительских товаров (например, 
косметики, функциональных продуктов питания и чистящих средств) [12]. 
Авторы считают, что хорошие лабораторные навыки должны включать в себя 
владение базовым оборудованием (включая, помимо прочего: пипетку, 
микроскоп, центрифугу и спектрофотометр) и выполнение общих процедур 
(включая, помимо прочего, культивирование клеток, асептическую технику, 
хроматографию и электрофорез). Содействие развитию психомоторной области 
( координации между мозгом и телом учащихся ), также является важным для 
поддержки точных лабораторных практик. Авторы отмечают, что эти 
лабораторные навыки будут основываться на технических навыках, 
психомоторных навыках, творческих способностях и навыках критического 
мышления. 
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Способность к адаптации является ключевой в наше время новых 
технологий. Следовательно, выпускники всех дисциплин должны уметь 
помогать в таких процессах, как управление и анализ данных [13]. Объяснение 
вычислительных идей в контексте биологии можно преподавать достоверно, 
используя методологию биоинформатики в качестве контекста; его 
рекомендуется изучать на уровне бакалавриата [1]. 

Авторами статьи показано, что поиск информации в Интернете не имеет 
глубины в «поколении Google», у студентов - это навыки, которым нужно 
обучать [14]. Технологические навыки можно развивать наряду с другими 
атрибутами, поскольку интеграция навыков в осмысленные задачи является 
ключом к дисциплинарной грамотности. 

Авторы считают, что выдвижение и проверка гипотез позволяют 
конструировать и понимать новые знания, способствующие принятию 
обоснованных решений [1, 6]. При планировании и проведении экспериментов 
необходимо учитывать достоверность, точность, калибровку, дублируемость, 
правильное использование средств контроля и возможные источники 
систематической ошибки. 

При проверке гипотез необходимо учитывать этику, которая должна 
быть включена в преподавание и методологию исследований в биохимии. 

Навыки управления данными требуются на нескольких уровнях - от 
физической организации хранимых образцов и ведения лабораторной книги до 
больших наборов данных. Для облегчения анализа данных полезно 
использовать статистические программы и электронные таблицы - также 
связанные с технологическими навыками. 

Вопросы охраны здоровья и безопасности должны лежать в основе 
тестирования и лабораторных навыков. Это жизненно важный аспект включен 
в BCLF [15]. Темы этого раздела включают оценки по контролю за веществами, 
опасными для здоровья, и использование средств индивидуальной защиты. 

В соответствии с обобщениями авторов настоящей работы, биологические 
знания сложны, развиваются вместе с научными достижениями. Чтобы понять 
биологические науки, нужно иметь «понимание процессов и механизмов 
жизни» [16], от молекулярных до клеточных и за их пределами. Для укрепления 
ключевых концепций необходимо, чтобы основы были заложены в курсах на 
ранних этапах по широкому кругу взаимодействующих дисциплин, включая 
физиологию, генетику, микробиологию и фармакологию. Биохимики 
используют свое понимание того, как структура соотносится с функцией в 
молекуле, чтобы предсказать, как эта молекула будет взаимодействовать в 
биологической системе. 

В работе отмечено, что в каждом из руководящих документов 
упоминаются пять ключевых понятий - гомеостаз, биохимические реакции, 
структура и функции, эволюция и хранение информации. Они взаимодействуют 
друг с другом - например, структура молекулы определяет ее функцию, которая 
может быть катализатором в биохимической реакции. Дальнейшее изучение 
ключевых понятий биохимии может принести пользу при разработке учебных 
программ [17]. 
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По данным [1] концепция «научная грамотность» не зависит просто от 
приобретения содержания». Это фундаментальная концепция BCLF и основа 
представления навыков, ведущих к пониманию знаний о биохимическом 
содержании. Результаты предложенных обобщений можно использовать в 
качестве основы для обсуждения и нововведений при разработке учебных 
программ по биохимии, построенных на идее «навыков в контексте знаний 
дисциплинарного содержания».  

Авторы данной работы предполагают, что изучение определений 
биохимической грамотности в академических кругах и индустрии позволит 
определить направление дальнейшей работы по привлечению педагогических 
инноваций в высшее образование и повышению его качества. 
 
 
3.2. О проблеме применения дидактической «сэндвич-модели» для 
активного обучения студентов биомедицинских специальностей.  

 
В работе Katsioudi G., Kostareli E. [18] эта проблема рассмотрена на 

примере преподавания эпигенетики. «Модель сэндвича» поддерживает переход 
от традиционного чтения лекций к активному обучению за счет поддержания 
баланса между инструкцией и самообучением. В настоящем исследовании 
авторы изучили влияние сэндвич-модели в сочетании с системами 
персонального реагирования (PRS), на обучение, вовлеченность и 
удовлетворенность студентов с помощью рандомизированного исследования в 
большом классе студентов биомедицинских наук. Учебное занятие по 
эпигенетике проводилось либо как традиционная лекция (C-группа), либо как 
сессия PRS, включающая сэндвич-основу (S-группа).  

Необходимость увеличения числа студентов в последнее время 
видоизменяет образовательный процесс, что отражается на качестве 
преподавания. Значительное количество исследований продемонстрировало, 
что стратегии активного обучения имеют важные преимущества; однако 
традиционные лекции по-прежнему являются нормой для больших классов 
[19]. В число причин сохранения пассивных форм обучения входят 
ограничения временных ресурсов преподавателей, а также озабоченность по 
поводу оценки преподавания. «Принцип сэндвича» является одним из подходов 
к активному обучению, в котором упор делается на индивидуальное обучение в 
классе. Эта концепция обучения обеспечивается характерной «архитектурой» с 
периодическим чередованием между фазами коллективного обучения (под 
руководством преподавателя) и индивидуальными (активное обучение, под 
руководством студентов) фазами. Лекции разбиваются на более мелкие 
материалы, часто в зависимости от целей обучения. Промежутком между двумя 
учебными пакетами может быть любая активная стратегия обучения, такая как 
викторина, обсуждение в малых группах и проблемная учебная деятельность. 
Архитектура модели сэндвичей изображается в литературе как бутерброд или 
гамбургер с хлебом для обозначения введения и заключения (основные этапы 
коллективного обучения), тогда как овощи или ломтики сыра используются для 

https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Katsioudi%2C+Georgia
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kostareli%2C+Efterpi
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этапов индивидуального обучения (мотивация, обработка, запоминание и 
передача знаний и навыков). Фазы коллективного обучения более компактны и 
часто требуют больших усилий. Разработка сэндвич-модели была основана на 
учете объема внимания [20, 21]. Учеба в классе оценивалась в конце каждой 
учебной сессии с помощью анкеты, идентичной анкете для обеих групп 
(QUE1). Неделю спустя студентов попросили предоставить отзывы о своем 
опыте и обучении с помощью второй анкеты (QUE2). Начальная и конечная 
фазы сэндвич-модели обозначены как булочка для гамбургера. Начинка бургера 
представляет собой основные учебные единицы, которые проводит лектор. 
Перерыв в середине лекции изображается как кусок салата. Действия PRS 
представлены красным цветом (помидоры), а действия, не относящиеся к PRS, - 
светло-пурпурным (лук). Действия расположены в хронологическом порядке. 
Сэндвич-модель можно рассматривать как консервативный подход, который 
поддерживает баланс между традиционными элементами лекции (например, 
ставки на гамбургер, лектор излагает ключевые концепции) и активными 
учебными мероприятиями (помидоры / лук). Активные учебные занятия могут 
быть основаны на широком спектре методов обучения, таких как 
экспериментальное обучение, обучение на практике, взаимное обучение и 
взаимное обсуждение, одноминутная работа, викторины и многие другие 
методы, которые часто могут включать такие технологии как PRS с 
использованием либо кликеров, либо мобильных устройств.  

В настоящем исследовании отправная точка и рабочая гипотеза 
заключались в том, что лекции, структурированные с помощью сэндвич-
модели, поддерживают активное обучение, повышают вовлеченность студентов 
и опыт обучения и что PRS - это легко интегрируемая стратегия активного 
обучения в сэндвич-архитектуру, применимую для больших классов [19]. 

Сравнение ответов C-группы и S-группы в первой части QUE1 показало, 
что студенты S-группы систематически имели значительно более 
положительное отношение к 5 из 9 вопросов. Они были более уверены в 
достижении целей обучения, нашли содержание более интересным и 
предоставили более полезные комментарии относительно навыков и работы 
лектора (например, объяснение сложных концепций, мотивация других, 
поощрение участия). Результаты демонстрируют, что этот дидактический 
подход оказывает сильное влияние на опыт учащихся. Важным элементом этой 
модели является то, что в ней делается упор на структуру, что сокращает 
разрыв в успеваемости у учащихся из неблагополучных семей. Строгая 
архитектура сэндвич-модели приводит к значительным преимуществам для 
студентов по сравнению с традиционным чтением лекций [22]. Студентам 
присуще предубеждение против активного обучения, ограничивающее его 
преимущества. Студенты в классах активного обучения, в отличие от 
традиционных лекций, считали, что они выучили меньше, тогда как на самом 
деле они узнали больше [23]. Эта предвзятость не была обнаружена при 
сравнении C-группы с S-группой. При анализе результатов второй части 
обратной связи (вопросы, на которые ответила только S-группа), отмечено 
общее положительное отношение, которое характеризовалось свидетельством 
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высокого удовлетворения, явное предпочтение более интерактивных лекций в 
будущем и связь между производительностью и занятиями в классе. 
Обобщение результатов показало, что участники S-группы не только не давали 
отрицательных комментариев, но и чувствовали себя значительно более 
заинтересованными. Участники C-группы были больше озабочены 
актуальностью содержания экзаменов, считали эту тему сложной и казались 
относительно перегруженными уровнем детализации и темпами.  

Авторы обнаружили, что повышенная частота положительных 
комментариев в S-группе по сравнению с C-группой была статистически 
значимой в подавляющем большинстве вопросов обратной связи. Эти 
результаты предполагают, что модель сэндвича является дидактическим 
принципом, оказывающим явное влияние на восприятие учащимися 
собственного участия, обучения и удовлетворения. Возникает вопрос, можно ли 
отразить положительное отношение после применения «сэндвич-модели», к 
реальным долгосрочным результатам обучения. Стратегии активного обучения 
часто приводят к более низким уровням ощущения обучения, чем при реальном 
обучении. Это может быть вызвано когнитивной беглостью лекций или 
отсутствием предварительного опыта интенсивного активного обучения [23]. 
Так что на самом деле студенты учатся больше, но они чувствуют, что усвоили 
меньше. Возможно, что положительное отношение к модели связано с 
краткосрочным успехом в обучении, о чем свидетельствуют результаты 
формирующей оценки. Таким образом, основным выводом проведенного 
эксперимента было значительное повышение производительности S-группы по 
сравнению с контролем, что свидетельствует о том, что сэндвич-модель 
улучшает обучаемость, повышает вовлеченность и удовлетворенность 
студентов. При этом влияние сэндвич-модели на успехи в обучении и 
отношение студентов не зависело от включения PRS.  

В целом данная работа показала, что сэндвич-модель - это мощный 
педагогический подход, который оказывает положительное влияние на 
восприятие учащимися обучения и удовлетворенности, и который может 
поддерживать преподавание сложных биомедицинских концепций, таких как 
эпигенетика. 
 
 
3.3. Пробелы и потребности в контексте преподавания и обучения 
биомиметике (бионике). 

 
В работе Wanieck K.,, Ritzinger D., et al, [24] проведен анализ преподавания 

и обучения биомиметике (бионике)— (лат. bios – жизнь и mimesis – 
подражание)— созданию устройств, приборов, механизмов или технологий, 
идея и основные элементы которых заимствуются из живой природы. 
Различают следующие направления биомиметики: 

1) биологическую биомиметику, изучающую процессы, происходящие в 
биологических системах; 2) теоретическую биомиметику, которая строит 
математические модели этих процессов; 3) техническую биомиметику, 

https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wanieck%2C+Kristina
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ritzinger%2C+Daniel
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применяющую модели теоретической биомиметики для решения инженерных 
задач. Биомиметика - это установка на творческое мышление, методология или 
техника для эффективной передачи знаний между дисциплинами, в основном 
биологией и технологиями.  

Научная литература была проверена на предмет обучения и тренингов по 
биомиметике и смежным областям. Целью обзора литературы было выявить и 
сравнить контексты обучения, цели, опыт и аудиторию в обучении BID. Обзор 
литературы выявил 29 университетов или институтов по всему миру, которые 
обучают студентов и специалистов BID (биомиметическому дизайну), и 
опубликовали данные о своих программах или классах.  

В настоящее время обучение и тренинг по BID охватывает четыре 
основные темы: биомиметика, биомимикрия, BID или бионика, с конкретными 
направлениями, такими как робототехника, архитектура или инновации. 
Различные темы BID изучаются в академических кругах. Обзор целей обучения 
на основе образования и обучения показывает, что эти цели касаются 
всеобъемлющих тем, таких как личная мотивация и развитие, твердое 
понимание процесса разработки BID, его основы и применения, навыки, 
которые являются результатом работы с BID, но не связаны конкретно с 
изучением BID, и будущий опыт. Таким образом, BID может быть 
инструментом для междисциплинарного обучения. 

Авторы демонстрируют акцент в обучении BID, пониманию концепции и 
созданию решений. Темы сложные и вынуждают учащихся задействовать свои 
познавательные навыки на более высоком уровне. Таким образом, при 
обучении следует различать вдохновляющую беседу и конкретное обучение. 
Поэтому цели разделены по этим двум категориям. Все учебные цели могут 
иметь отношение к обучению и более глубокому пониманию, 

Каждый проект или проблема BID, которую необходимо решить, 
отличается и имеет свою специфику, так что не существует плана фактических 
знаний, которые необходимо изучать и применять повторно. Скорее, 
концептуальные и процедурные знания должны быть адаптированы для 
каждого проекта, что подчеркивает высокие требования к обучению BID. 

Классификация результатов BID могла бы стать ценным вкладом в 
преподавание и обучение BID. Большинство учебных программ включают 
упражнения, мероприятия или семинары в естественных условиях. Важно, что 
методов обучения «рассказывать и практиковать» недостаточно, так как из-за 
этого ученик не может перенести вновь полученные знания в другой контекст 
[25]. Упоминается подход «командного обучения», который поддерживается 
междисциплинарной командой преподавателей, так что формат курса требовал 
высокой вовлеченности студентов и привел к улучшению взаимоотношений 
между учениками и преподавателями [26].  

Исследование существующих учебных программ показало, что они были 
разработаны с учетом различных контекстов обучения. В общем, существует 
несколько способов, позволяющих пользователям учитывать BID на практике, 
которые в настоящее время выполняются как: 

- информация и вдохновение ( для различных групп, интересующихся 
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темой, не обязательно использующих знания, становятся активной аудиторией ) 
- обучение биомиметике ( активная аудитория, студенты вузов, 

получающие дополнительные знания или ученую степень ) 
- подготовка ( группа профессионалов из бизнес-сектора, могут быть 

обучены как активная аудитория, чтоб заработать дипломы о высшем 
образовании ) 

- интервью ( на их основе получены образы- энтузиаст, руководитель 
проекта, генеральный директор, практикующий, менеджер по инновациям, 
любопытный сотрудник, технический студент, студент-биолог, студент 
инновационного менеджмента, эксперт – с различными потребностями и 
целями обучения). Авторам не удалось идентифицировать учебные программы 
или учебные модули для студентов-биологов, нацеленных на BID. Те, которые 
были определены, были разработаны для студентов инженерных 
специальностей [24] или для междисциплинарных курсов, в которых могут 
участвовать как студенты-биологи, так и студенты инженерных 
специальностей. Более активное вовлечение их в BID может открыть новые 
перспективы для биологов в будущем, если они будут хорошо обучены 
эффективному переводу биологической информации. В связи с этим было 
трудно определить подходящие учебные программы для специалистов со 
степенью, которые хотели бы узнать больше о BID и не знают, как 
использовать свои фундаментальные знания для BID в приложении.  

- инструменты для этапов процесса- могут использоваться для обучения и 
для реализации BID на практике. В качестве вдохновляющих инструментов они 
могут служить различным типам инноваций или разработки продуктов, для 
конкретной личности и контекста обучения (например, для обучения студентов 
бакалавриата или для привлечения отраслевых практиков). Поскольку цели 
обучения связаны с вдохновением или обучением только цель обнаружение и 
изучение закономерностей природы и цель развитие творческих способностей 
могут быть напрямую сопоставлены с некоторыми инструментами. Поиск 
биологических аналогий не делает различий между пользователями. 

Поскольку биомиметика актуальна для практиков в различных областях 
применения, важно понимать преподавание и обучение биомиметике для 
разных аудиторий, у которых разные результаты обучения и другой набор 
передовых практик. На основе анализа аудитории и интервью авторы 
предлагают индивидуальные учебные программы, соответствующие 
потребностям пользователей.  

В качестве междисциплинарной темы существует несколько точек зрения 
на то, что на самом деле представляет собой обучение у природы, как оно 
должно происходить и может развиваться [27]. Эта статья представляет собой 
одну из таких точек зрения. 

Термин «биомиметика» используется в этой статье, потому что получил 
международное признание, его можно использовать для решения практических 
задач посредством «междисциплинарного сотрудничества биологии и 
технологий или других областей инноваций. В зависимости от глубины 
применения биомиметику можно рассматривать как научную дисциплину, 
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инновационный процесс или метод творчества. Научная направленность 
термина становится очевидной благодаря его отличию от других подходов, 
которые определяются как «творческий подход» (биовдохновение), 
«философия» или «междисциплинарный дизайн» (биомимикрия, биомиметизм) 
[27]. В данной работе также используется более широкий термин BID, чтобы 
включить другие подходы, которые сосредоточены на переносе принципов из 
природы в инженерное проектирование посредством абстрагирования 
биологических принципов и их переноса на технологию или практику в целом.  

Область биомиметики объединяет самых разных людей, заинтересованных 
в достижении различных результатов. Их обучение и подготовка имеют 
решающее значение для успеха его внедрения на практике и для увеличения 
количества существующих продуктов для доказательства концепции. Однако 
их обучают в очень разных средах, поскольку условия обучения, преподавания 
и использования знаний в академических кругах, как правило, сильно 
отличаются от рабочих условий [24]. 

Любая методология, облегчающая процесс биомиметического дизайна, 
связана с целью использования. Кроме того, даже если пользователем 
биомиметиков может быть один человек, в целом разработка продукта - это 
междисциплинарное предприятие. Это ключевой аспект в биомиметике [26, 
28]. 

На основе представленных данных текущие и будущие учебные 
программы и возможности обучения могут быть переосмыслены и разработаны 
путем определения дополнительных целей обучения, которые касаются 
описания персонажей и которые могут быть согласованы с соответствующими 
инструментами и методами. Авторы считают, что надо уделять особое 
внимание более точному удовлетворению потребностей и пересмотреть 
содержание учебных программ. В будущем необходимо переосмыслить дизайн 
и вклад инструментов и методов, имея в виду аудиторию [27]. 

В работе указано, что такое обучение будущих пользователей может стать 
шагом к раскрытию всего потенциала BID, поскольку другие проблемы, 
которые необходимо решить, могут выиграть от прогресса в этой области. 
 
 
3.4. Влияние самостоятельно выбираемых студентами групп сверстников 
на их достижения в учебе. 

 
В работе Lacey M.M.,  Campbell S.G., Shaw H., Smith D.P. [29] исследуется 

влияние взаимодействия лабораторных групп сверстников на результаты 
успеваемости в конце года. Были выделены два основных типа групп: 
«лебеди», пары учеников, которые постоянно работают вместе; и «дельфины», 
расширенные группы, которые взаимозаменяемы друг с другом. Показано, что 
учащиеся получают такие же оценки, как и их коллеги из лаборатории, и 
авторы исследуют причины формирования группы. 

В работе исследуется длительный эффект взаимодействия лабораторных 
групп со сверстниками на успеваемость в конце года студентов, изучающих 

https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lacey%2C+Melissa+M
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Campbell%2C+Susan+G
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shaw%2C+Holly
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Smith%2C+David+P
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биологические науки и химию. Установив с кем студенты работают в 
лабораторной среде и оценив взаимодействие с помощью кластерного анализа, 
авторы выделили две основные категории лабораторных групп сверстников: 
первые долгоживущие устойчивые пары студентов, «лебедей», которые 
работали вместе на протяжении всех или большинства лабораторных занятий; и 
вторые динамические группы «дельфины», в составе от трех до девяти 
студентов, которые работают друг с другом взаимозаменяемо. По данным 
статистического анализа учащиеся в каждой лабораторной группе сверстников 
достигли аналогичной средней оценки в конце первого года обучения на курсе. 
Авторы выявили движущие факторы для формирования этих групп, такие как 
дружба и трудовая этика. Учащиеся с высокими достижениями предпочитают 
работать с другими учащимися с высокими достижениями, а учащиеся с более 
низкими достижениями - группироваться вокруг общего социального фона. 
Целенаправленные вмешательства, в которых пары выбирались 
преподавателем в начале исследования, изменили соотношение от 
долгоживущих пар к более динамичным группам и повысили готовность 
студентов работать с другими людьми за пределами своей группы, но не 
изменили движущие силы формирования группы.  

Вмешательство в ходе исследования было направлено на определение 
эффекта самостоятельного выбора по сравнению со случайно распределенными 
первоначальными взаимодействиями студентов и последующим влиянием на 
успеваемость и взаимодействие между сверстниками в лабораториях учебных 
заведений. Анализ групповой динамики студентов-партнеров лаборатории 
выявил два различных типа групп, названных в работе «лебедями» для 
студентов, преимущественно работающих в парах, и «дельфинами» для более 
динамичных студенческих групп от трех до девяти человек. Авторы также 
определили третью группу, «альбатросы», с небольшим количеством 
студентов, которые не ассоциировались ни с одним из этих двух типов групп и 
присоединялись к другим для лабораторных занятий на разовой основе. Такой 
уровень анализа взаимодействия групп сверстников в учебной среде является 
новым, но он подтверждается литературой, поскольку динамика группы 
сверстников также была определена для целых групп дружбы студентов. 
Данная работа показывает, что студенческие группы, сформированные на 
уровне модуля и курса, можно разделить на типы групп, которые аналогичны 
группам во всех студенческих дружеских отношениях. Эти типы формирования 
групп повсеместно распространены среди студенческого населения. 
Образовательная группа сверстников оказывает влияние на академическую 
успеваемость и вовлеченность. Одноклассники (сверстники по образованию) и 
соседи по комнате в колледже (социальные сверстники), по данным 
литературы, улучшают успеваемость [29]; но от «соседа по комнате» 
наблюдаются лишь незначительные эффекты на успеваемость студента [30]. 
Данное исследование показывает формирование групп с высоким и низким 
уровнем успеваемости, при этом члены группы получают одинаковые оценки, 
особенно в группах с высоким уровнем успеваемости [31]. В группе с 
высокими достижениями усложняющее влияние на академическую 
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успеваемость учащегося происходит из-за образования и социальных 
взаимодействий, положительно влияющих на академическую успеваемость 
человека [29]. Авторы предположили, что, после вмешательства в состав групп 
учеников, студенты с более низким уровнем успеваемости могли бы преодолеть 
первоначальные барьеры дружбы и поработать со сверстниками с высокими 
успеваемостями, чтобы улучшить оценки. После первоначального 
исследования авторов, в котором лабораторные и образовательные группы 
сверстников формировались самостоятельно, было предпринято вмешательство 
путем распределения случайных лабораторных партнеров для первых четырех 
лабораторных занятий. Авторы наблюдали переход от долгоживущих пар 
лебедей к динамическим группам дельфинов между годами, но сделали вывод о 
том, что это было связано с вмешательством, а не с изменением типа группы. 
Выбор студентов, с которыми они общаются, может существенно повлиять на 
их университетский опыт. Была показана значимая положительная взаимосвязь 
между качеством новых дружеских отношений и приспособлением к 
университету. Формирование группы затем происходит быстро один раз на 
курсе и основано на поиске и взаимодействии со сверстниками с аналогичным 
академическим мировоззрением и / или социальным группированием. В 
течение года в группе было мало подвижек, хотя вмешательство, по-видимому, 
увеличивает круг сверстников учащегося и они с большей вероятностью будут 
динамичными дельфинами. Хорошие рабочие отношения и дружба в 
социальном качестве стали вескими причинами для формирования группы. 
Хотя в этом исследовании не было разницы между группами «дельфин» и 
«лебедь» по причинам выбора группы, разница между учащимися с высокими и 
низкими успеваемостями была. Учащиеся с высокими успеваемостями, как 
правило, формируют группы сверстников из лаборатории / обучения, исходя из 
способностей и трудовой этики, тогда как студенты с низким уровнем 
успеваемости формируют группы сверстников из лабораторий / учебных 
заведений на основе сходного происхождения и внешнего вида. 

В рамках нашего исследования лабораторные группы сверстников и 
образовательные группы сверстников сильно пересекаются, и не было заметной 
разницы между двумя типами лабораторных групп сверстников (лебеди или 
дельфины) с точки зрения конечных достижений, что указывает на то, что это 
не был размер или динамика группы. Данные об успеваемости, взятые из 
средней оценки на конец года как в начальной, так и в измененной группах, 
показали, что члены отдельных групп имели тенденцию набирать одинаковые 
баллы независимо от типа группы сверстников. В рамках данной работы 
студенты выбрали один и тот же курс и работали со сверстниками со схожими 
интересами и либо согласились, либо полностью согласились с тем, что они 
учатся и общаются со своим лабораторным партнером за пределами 
лаборатории. Наблюдение о том, что лабораторные группы сверстников также 
образуют обучающие группы сверстников, может объяснить, почему они 
получают одинаковые общие оценки в конце учебного года. При этом оценки в 
группах курса совпадают с оценками групп дружбы [30]. Установлено, что 
ученики с высокими способностями извлекают пользу из присутствия других 
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учеников с высокими способностями [29]. 
В работе отмечено, что группы дружбы оказывали ощутимую помощь в 

работе и на ролевые модели соответствующего поведения, при этом 
академическое качество учебной группы (образовательной группы 
сверстников) оказывало сильное влияние [31]. Студенты с большей 
вероятностью будут формировать учебные отношения, чем больше они будут 
согласованы по таким параметрам как способности, социально-экономическое 
происхождение, возраст и географическое происхождение. Корреляционный 
анализ между результатами обучения и взаимодействиями студентов показал, 
что учащиеся, которые сидят в группах, имеют более высокие средние баллы. 
Успеваемость учащихся положительно коррелировала с посещаемостью, 
социальной стабильностью с точки зрения группировки сверстников в 
лаборатории и временем, затраченным на выполнение задания [32]. 
Лабораторные группы сверстников, сформированные на основе 
предполагаемого схожего интеллекта получали хорошие оценки, а студенты с 
высокими способностями получали больше от взаимодействия с другими 
сверстниками с более высокими способностями [29]. Манипулирование 
группами сверстников для оптимизации успеваемости учащихся с низкими 
способностями может иметь негативные последствия, поскольку учащиеся 
избегают взаимодействия и формируют однородные подгруппы [33]. В этой 
работе, хотя хорошие рабочие отношения и аналогичная рабочая этика были 
названы причинами для формирования группы сверстников, это было замечено 
и в группах с высокой успеваемостью, и с низкой успеваемостью. 
Примечательно, что группы сверстников с низким уровнем успеваемости 
формировались больше вокруг концепций знакомства, что, вероятно, 
приводило к отсутствию социальной мобильности. Здесь вмешательство, 
позволяющее студентам работать с разными парами в начале семестра, не 
привело к изменению успеваемости. Было отмечено, что эти случайные пары не 
привели к длительным рабочим отношениям, поскольку большинство 
студентов сообщили, что работали со своим случайно выбранным партнером 
только один раз или время от времени. Авторы предположили, что студенты, 
вероятно, сформировали сильные группы сверстников с такими же или 
похожими учениками, как и без вмешательства. Средний уровень успеваемости 
в конце года для групп до и после вмешательства был таким же, как и разброс 
оценок.  

Проведенное в данной работе исследование позволяет продолжить 
попытки повысить успеваемость учеников группы. 

Взаимодействие между коллегами и совместное обучение являются 
центральными темами в высшем образовании. Совместное обучение - это 
ситуация, в которой два или более человека учатся или пытаются чему-то 
научиться вместе, и то, как студенты работают вместе, сильно влияет на их 
время в высшем образовании [31]. Это исследование и обсуждение литературы 
приводит к нескольким выводам: 

1) Как порождается подобное- студенты с одинаковыми способностями 
образуют друг с другом долговременные связи.  
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2) Студенты получают выгоду от группового обучения- студенты, 
участвующие в совместном обучении, используют ресурсы и навыки друг 
друга. В работе установлено, что совместное обучение: улучшает навыки 
решения проблем, стимулирует критическое мышление, социальное 
взаимодействие, разнообразие, развитие навыков самоуправления и устного 
общения [29]. То, как ученые могут поддержать учащихся с более низким 
уровнем подготовки, независимо от их образования, является решающим 
фактором для прогресса и достижений. 

3) Группы сложно изменить- такие вмешательства, как случайное 
распределение во время групповой работы, позволят студентам с большей 
готовностью работать с другими над будущими задачами. Необходимо 
использовать краткосрочные переходные группы со смешанными 
способностями для поддержки людей с более низким уровнем успеваемости, а 
не пытаться изменить групповую динамику на уровне модуля или курса. 
Временная поддержка в лекциях, такая как обсуждение конкретных вопросов 
со случайными сверстниками, показала, что увеличивает знания по 
конкретному курсу [33]. В лабораторных условиях эти временные 
взаимодействия должны быть включены в сеансы регулярно и могут включать 
смену лабораторных партнеров в начале занятий или во время 
экспериментальных инкубаций, а также включать такие задачи, как расчеты, 
экспериментальный план и анализ данных. Информация и навыки, полученные 
на этих занятиях, затем могут быть переданы исходному партнеру лаборатории 
для внедрения или дальнейшего обсуждения. 
 
 
3.5. Использования преподавателей для обучения студентов-биологов 
этическим аспектам экспериментов на животных в больших группах. 

 
В работе Bodart J.-F., Dupré A. [34] посвященной указанной проблеме 

отмечается, что поведение преподавателя воспринимается как стандарт, в 
частности, в экспериментах на животных. В курс был включен сбор отзывов 
студентов о моральных дилеммах в экспериментах на животных. Были 
проведены опросы студентов третьего курса до начала курса обучения, после 
его завершения и в конце учебного года. Студентов попросили указать, были ли 
экспериментальные протоколы удовлетворительными. Перед началом курса 
несколько студентов сообщили об этических аспектах предлагаемых 
протоколов. Ситуация была иной для студентов, обучающихся на курсах, в 
которых особое внимание уделялось животным как единице обучения. 
Животные считались научными объектами, а не живыми существами. 
Хотя большие классы не считаются подходящим местом для обсуждения 
этических вопросов, доля студентов, обсуждающих этические аспекты 
протоколов, увеличилась сразу после лекции, и в конце учебного года. Таким 
образом, влияние преподавания на этические аспекты было устойчивым, 
несмотря на то, что лекции читались в большом классе. 

В биологии преподаватели сталкиваются с этическими проблемами в своей 
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профессиональной и исследовательской деятельности, и они стремятся привить 
студентам критический дух [35]. Поэтому преподаватели могут спровоцировать 
ситуации, когда учащимся предлагается выявить основные ценности, связанные 
с их образованием или культурой, и у них есть возможность подумать о 
включении этих ценностей в рассматриваемые знания [34]. Следовательно, 
этические вопросы должны рассматриваться в основе учебной деятельности, 
особенно в исследованиях, где животные были убиты и препарированы для 
демонстрации анатомических принципов или когда живые животные или 
извлеченные из них органы подвергаются инвазивным экспериментам 
(например, в биохимии, клеточной и молекулярной биологии, паразитологии, 
физиологии, фармакологии) [36]. 

На педагогическом уровне большие классы не воспринимаются как 
идеальные места для обсуждения этических вопросов, поскольку количество и 
интенсивность взаимодействия между учителями и учениками уменьшается по 
мере увеличения размера классной комнаты. Это может привести к 
анонимности и пассивности студентов.  

Использование более активного обучения в больших классах остается 
сложной задачей при рассмотрении тем, которые находятся на перекрестке 
этических проблем. В генетике такой темой является трансгенез, потому что он 
определяется как процесс переноса генов (сегмента ДНК) из одного организма 
в другую клетку или организм. 

В работе представлены результаты опроса, проведенного среди студентов 
третьего курса бакалавриата по физиологии и клеточной биологии (ВСР). 
Поставленные цели: 1) повышение осведомленности о благополучии животных 
через понимание научного метода; 2) оценка отношения учащихся в больших 
классах к этическим вопросам; 3) оценка влияния интерактивности в больших 
классах на отношение студентов и критическое мышление к 
экспериментальным протоколам; 4) оценка желания студентов критически 
обдумать протоколы экспериментов. Результаты сравнивались с результатами 
ответов, полученных от студентов третьего курса бакалавриата по 
специальности «Биология организмов и популяций» (ВОР), которые 
обучались по-другому и имели другой опыт и подход к экспериментам на 
животных. В опросе использовались шесть протоколов от A до F.  

Первая интерактивная часть курса была направлена на то, чтобы 
представить современный утилитаризм и оценить его принятие студентами. 
Что касается предложения «Убивать одного из нас - неправильно», 
большинство студентов проголосовали за это предложение как за верное, тогда 
как около 15% студентов отклонили его. С другой стороны, подавляющее 
большинство студентов проголосовало за то, что смерть небольшого числа 
людей приемлема в критической ситуации (моральная дилемма). В этой 
ситуации было предложено два варианта: отключить кислород и убить четырех 
моряков, чтобы предотвратить распространение огня и спасти лодку, или не 
отключать кислород и заставить всех погибнуть. Большинство студентов 
проголосовали за то, чтобы отключить кислород и тем самым подтвердить 
жертву небольшого числа ради безопасности окружающих. В ходе лекции 
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кратко обсуждалось принятие ценностей утилитаризма большинством 
студентов. 

 Вторая интерактивная часть курса была направлена на ознакомление 
студентов с определением нас. Первое предложение заключалось в том, что 
«животные - это один из нас», а второе - «эмбрионы - это один из нас». Авторы 
заметили, что студенты склонны считать животных своими, эмбрионы не сразу 
распознаются как часть нас.  

Студентам было предложено изучить протоколы A и B. Протокол А 
представляет собой эксперимент на животных (раздражение глаз) на виде 
(лемуре). Ожидаемые ответы включали напоминание о законодательстве об 
охраняемых видах, рассмотрение страданий животных и даже отказ от каких-
либо экспериментов на животных. Ответы были разделены на: ответы, 
относящиеся к термину «этика»; да / нет ответы без обоснования; и ответы с 
аргументами, не относящимися к этике. Анализ ответов показал, что 21,9% 
указали вопрос этики в своем обосновании того, принимать или не принимать 
этот экспериментальный протокол.  

Протокол (B) исследования представлял эксперимент на животных 
(трансгенез животных), включая вивисекцию зачатков конечностей эмбрионов 
млекопитающих (мыши). Ожидаемые ответы включали реакцию на 
вивисекцию, рассмотрение страданий животных и даже отказ одобрять любые 
эксперименты на животных. Только 6,6% ответили на протокол B, поставив под 
сомнение необходимость вивисекции.  

Протокол (C) представляет экспериментальное устройство (тест 
фармакологического агента) модели индуцированного колита. Ожидаемые 
ответы включали реакцию на отсутствие анестезии и анальгезии, 
отображаемую в протоколе, реакцию на количество использованных животных 
(количество зарегистрированных животных было завышено), учет страданий 
животных, желудочный зонд и даже отказ от любых экспериментов на 
животных. Почти 70% студентов ответили на протокол, подняв этический 
вопрос, 29,2% говорили о законодательном аргументе и страданиях животных, 
24,7% указали на законодательный аргумент, 15,7% упомянули только 
страдания животных. Все респонденты представили аргументы в пользу своей 
этической позиции. 

Протокол D описывал внутриутробную имплантацию системы для 
определения сердечно-сосудистых параметров. Ожидаемые ответы включали 
реакцию на манипуляции с эмбрионом, рассмотрение страданий животных или 
даже отказ от любых экспериментов на животных. Половина студентов 
упомянули этику в своих комментариях. 

Протокол E описывает эксперимент на животных, включая 
функциональный анализ популяции клеток в мышиной модели рассеянного 
склероза (EAE). Ожидаемые ответы включали реакцию на отсутствие 
обезболивания, отсутствие обоснования количества использованных животных, 
рассмотрение страданий животных и даже отказ от любых экспериментов на 
животных. 

Протокол F был поправкой к протоколу A (раздражение глаз). Протокол 
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описывал эксперимент на кролике, который защищен европейскими 
директивами. В протокол были внесены поправки, чтобы уточнить учет 
страданий животных (предельные значения) и включить обоснование 
количества использованных животных. 

Таким образом, настоящее исследование было проведено с целью оценить 
в больших классах мнения студентов по этическим вопросам, а также понять 
способность студентов критически относиться к экспериментальным 
протоколам, которые включают эксперименты на животных. 

В основе дебатов об экспериментах на животных лежит моральный вопрос 
об отношениях между людьми и животными. Представление о том, что люди 
превосходят других животных, стало менее обоснованным [35]. Согласно 
утилитарной позиции, исследования на животных кажутся оправданными, 
когда они приносят существенную пользу людям. Следовательно, лечение 
неизлечимой болезни или состояния может оправдать эксперименты. С другой 
стороны, если считается, что животные сами обладают правами [37], нет 
никаких оснований использовать их для экспериментов, независимо от какой-
либо возможной выгоды.  

Первая интерактивная последовательность лекции направлена на оценку 
принятия утилитарной позиции. Вторым аспектом интерактивной 
последовательности было повышение осведомленности о нашей способности 
признавать нечеловеческих животных или человеческие эмбрионы «одними из 
нас». Во время обсуждений в больших классах ученики признали, что их 
ответы были обусловлены их представлением об эмбрионе, который одни 
ученики рассматривали как плод, другие ученики- как ранние эмбрионы, 
равные пучку клеток. Студенты склонны рассматривать животное как научный 
объект. Действительно, немногие из студентов BCP прокомментировали 
этические проблемы в протоколах A и B до начала курса. Студенты, которые 
отмечают этические проблемы, в большинстве своем отвергают протоколы. 
Таким образом, перед курсом студенты в основном рассматривают животное 
как объект в научном контексте. Это представление о животном контрастирует 
с утверждением, что животное - одно из наших. 

С другой стороны, студенты в BOP показывают другое представление 
животного, связанное с неявными ценностями уроков, которым они следуют; а 
именно, что животное считается разумным субъектом. Студенты в области, где 
животное находится в центре обучения, с большей вероятностью выделят 
этический аспект в протоколе экспериментов на животных и исключат 
животное из только научного восприятия. Учащимся BCP трудно спонтанно 
исключить животное из его научного значения и рассматривать его как часть 
экспериментального протокола. Поэтому у них возникают трудности с 
согласованием признанных ими ценностей благополучия животных и скрытых 
ценностей, закрепленных в утилитаризме в рамках подходов трансгенеза. 

Курс оказал краткосрочное влияние на взгляды студентов на животное как 
на объект, а не на живое существо. Если посмотреть на количество студентов, 
дающих критическое мнение о протоколах до начала курса, сразу после курса и 
через несколько месяцев после курса, то резких колебаний не будет. Поскольку 
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количество студентов, критически обсуждающих этические аспекты 
протоколов, значительно увеличилось, возникает гипотеза о том, что среди тех 
студентов, которые проводят критический анализ и выражают его словами, 
были закреплены этические вопросы.  

Понимание этического решения в науке основывается на понимании как 
процесса научной работы, так и ее результатов. Студенты должны понимать 
основы биологии, прежде чем они смогут принять разумное этическое решение 
или заявление о новой технологии. 

Кроме того, студентам лучше заниматься вопросами этики в группах, а не 
индивидуально перед компьютером. Упражнения являются добровольными, 
студенты имеют высокую нагрузку и не успевают выполнить упражнения. 

Подводя итог в данной работе, можно заключить, что хотя большие классы 
не считаются подходящим местом для обсуждения этических вопросов, 
вопросы, возникающие в ходе интерактивных последовательностей курса, 
сильно мотивировали студентов участвовать и выражать свое мнение, а для 
некоторых из них - обращать внимание на свое восприятие живых существ. В 
работе отмечается, что большое количество студентов, изучающих BCP, имели 
фиксированное восприятие животного как научного объекта и изо всех сил 
пытались вырвать животное из его научного контекста и рассматривать его как 
разумное существо. Студенты показали отличные результаты, интерес к 
интерактивным эпизодам благодаря отличным показателям участия. Часовой 
курс оказал краткосрочное влияние на студентов, изменив их восприятие 
животного в научном контексте и повысив их чувствительность к этическим 
вопросам. Этот эффект сохранялся умеренно в долгосрочной перспективе, 
потому что доля студентов, обсуждающих этические аспекты протоколов, 
увеличилась вскоре после лекции и оставалась высокой в конце учебного года. 
Результатом наблюдений авторов статьи было заключение о том, что эффект 
обучения этике относительно экспериментов на животных не исчез при 
проведении лекции в большом классе. Такой подход к преподаванию в высшей 
школе является актуальным. 
 
 
Выводы. 

 
Решение проблем высшего образования в области преподавания 

биомедицинских наук, состояние которых проанализировано в данном обзоре 
по материалам секции “Education” 45-го конгресса FEBS, является актуальным, 
стимулирует переход к активному обучению, способствует применению 
педагогических инноваций, усовершенствованию учебных программ, 
повышению эффективности преподавания.  
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FEATURES OF METHABOLIC DISORDERS, RISK FACTORS, 

PROGNOSTICATION OF DEVELOPMENT 
ХРОНІЧНА МІЄЛОЇДНА ЛЕЙКЕМІЯ: ПИТАННЯ ПАТОГЕНЕЗУ, ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНИХ 

ПОРУШЕНЬ, ФАКТОРИ РИЗИКУ, ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ 
DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-05-011 

 
 
Вступ 
 

Хронічна мієлоїдна лейкемія (ХМЛ) – це мієлопрліферативний процес, 
який виникає внаслідок лейкемічної трансформації поліпотентної стовбурової 
клітини і характеризується залученням у процес гранулоцитарно-
моноцитарного, еритроїдного, мегакаріоцитарного паростків кровотворення, а 
також В-клітин і частково Т-лімфоцитів. ХМЛ займає до 20 % серед усіх 
лейкемій, щорічна захворюваність становить 1-1,5 на 100000 населення і 
лишається практично стабільною. Чоловіки хворіють трохи частіше за жінок 
(55-60 % хворих). Половина пацієнтів хворіє у віці від 30 до 50 років. Хронічну 
мієлоїдну лейкемію (ХМЛ) виявляють приблизно у 20 % вперше 
діагностованих випадків лейкемій у дорослих. У країнах Європи і Північної 
Америки ХМЛ по частоті займає третє місце серед лейкемій (після гострих 
лейкемій і хронічної лімфобластної лейкемії). За даними реєстру 
Європейського дослідження лікування ХМЛ (European Outcome and Treatment 
Study for CML, EUTOS), що включало 2904 пацієнти з діагнозом ХМЛ 
(2008‒2012 рр.), захворюваність на ХМЛ у країнах Європи коливається від 0,69 
до 1,23 на 100 тис. населення [1-3]. Проблема діагностики, лікування, 
реабілітації і адаптації пацієнтів із ХМЛ є актуальною, оскільки спостерігається 
поступове збільшення захворюваності на означене захворювання як у світі, так 
і в Україні. 

В Україні захворюваність на ХМЛ в 2012-2020 рр. становила, в 
середньому, 0,79 - 0,96 на 100 тис дорослого населення, а поширеність – 7,12 – 
7,87. Щодо захворюваності на ХМЛ в регіональному аспекті, найвищою вона 
була в Сумській, Херсонській і Кіровоградській областях (відповідно –1,98, 
1,79 і 1,42 на 100 тис дорослого населення), а найнижчою – у Миколаївській, 
Одеській і Київській областях (відповідно – 0,42, 0,52 і 0,50 на 100 тис 
дорослого населення). Показник поширеності ХМЛ був найвищим на 
Закарпатті, м.Києві, Полтавщині (відповідно – 14,76, 10,67, 10,10 на 100 тис 
дорослого населення), а найнижчим у Миколаївській, Запорізькій, 
Житомирській областях (відповідно – 4,31, 4,47, 5,05 на 100 тис дорослого 
населення). Дані захворюваності і поширеності ХМЛ дозволяють порівнювати 
їх із зарубіжними даними, використовувати при плануванні заходів з організації 
первинної і спеціалізованої медичної допомоги.  
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4.1. Хронічна мієлоїдна лейкемія в Україні: епідеміологічні та 
організаційні аспекти проблеми 
 
 

Найбільш вірогідними факторами, що зумовлюють виникнення лейкемій, у 
тому числі ХМЛ, наразі вважають: хромосомні аномалії; іонізуюче 
опромінення; токсичний вплив забрудненого довкілля та хімічних речовин, у 
тому числі деяких лікарських засобів; захворювання кровотворної системи.  

Підтвердженням клонового походження ХМЛ є існування маркерної для 
цієї патології філадельфійської Ph`-хромосоми – транслокація t 9:22, внаслідок 
чого утворюється ген BCR-ABL, що відіграє провідну роль у патогенезі 
захворювання. Химерний ген BCR-ABL та гібридна bcr/abl мРНК синтезують 
білок р 210, що має підвищену тірозин-кіназну активність і призводить до 
порушення регуляції клітинного циклу, блокади апоптозу, спричиняючи 
дисбаланс процесів проліферації та диференціації клітин. 

Клінічна картина ХМЛ та прогресуючий характер зумовлює три фази 
розвитку захворювання. Хронічна фаза супроводжується проліферацією клітин 
– попередниць мієлопоезу у кістковому мозку (КМ) та підвищеним вмістом 
нейтрофілів і тромбоцитів у периферичній крові. У бластних клітинах КМ 
виявляють тільки одну хромосомну транслокацію – Ph`-хромосому. 
Спостерігають адекватну відповідь на стандартну цитостатичну терапію (ЦТ). 
Слід зазначити, що виділяють початкову (ранню хронічну) стадію ХМЛ, котра 
характеризується посиленим мієлопоезом зі збільшенням кількості лейкоцитів 
у ПК до 15-30х109/л, і тільки окремі клітини КМ мають Ph`-хромосому, проте 
означену стадію виявити практично неможливо. 

 Фаза акселерації характеризується появою більше 10% бластних клітин у 
периферичній крові (ПК) або загальним вмістом бластів і промієлоцитів більше 
ніж 30%, тромбоцитопенією менше 100х109/л. В КМ у цей час бластних клітин 
виявляють більше 12%, сума еозинофілів та базофілів складає більше 15%. 
Цитогенетичні дослідження фіксують додаткову Ph`-хромосому, трисомію 8 
пари, ізохромосомію довгого плеча 17 хромосоми. Захворювання не 
контролюється попередньо призначеною ЦТ - мієлосан, гідроксисечовина. 
Виникає необхідність призначення нового або підвищення дози призначеного 
раніше цитостатичного препарату для отримання позитивного ефекту. 
Спленомегалія, під впливом ЦТ, не зникає, розвивається фіброз КМ. 
Зберігаються немотивоване підвищення температури тіла, оссалгії. У період 
акселерації подвоєння кількості лейкоцитів відбувається менше ніж за 20 діб, 
прогресивно підвищується кількість клітин у КМ, можливі остеодеструкції та 
периостальні інфільтрати. 

 Фаза бластного кризу (БК) характеризується підвищенням (більше 30 %) 
бластних клітин у ПК та КМ, утворенням екстрамедулярних вогнищ 
лейкемічного росту. При імунофенотиповому дослідженні ПК та КМ 
виявляють клітини, які несуть на собі як мієлоїдні так і лімфоїдні маркери, що 
дає підставу поділу БК на варіанти: лімфоїдний (CD+10, CD+19, CD+22, HLA-
DR); мієлоїдний (CD+15, CD+116, HLA-DR); змішаний (CD+10, CD+19, CD+22, 
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CD+15, CD+116, HLA-DR); примітивний (CD+33, CD+34, HLA-DR); 
недиференційований (відсутність експресії антигенів); еритроїдний. Тривалість 
життя хворих у бластній кризі не перевищує 6 місяців. 

Критерії діагностики хронічної фази ХМЛ. ПК: лейкоцитоз > 30,0 г/л зі 
зсувом у лейкограмі; морфологія гранулоцитарних клітин нормальна, 
диспластичних гранулоцитів <10%; збільшення частки базофілів та 
еозинофілів (базофільно-еозинофільна асоціація); зниження до повної 
відсутності перекисної активності лужної фосфатази нейтрофілів (ПАЛФН <10 
умовних одиниць); рівень тромбоцитів, як правило, нормальний або 
підвищений, але < 10000х109 /л. 

КМ: гіперплазія гранулоцитарного паростка гемопоезу зі зсувом вліво; 
гіперплазія мегакаріоцитарного апарату, мегакаріоцити частіше з 
багатолопатними ядрами, рідко - одноядерні мікроформи; редукція 
еритроцитарного паростка, лейкоцитарно-еритроцитарний індекс > 10; 
наявність РЬ'- хромосоми в клітинах мієло - та лімфопоезу; наявність онкогена 
Ьсr-аЬL; в гістологічних препаратах - гіперплазія гемопоетичних клітин зі 
скороченням жирового депо, наявність ретикулінового фіброзу, 
гіпермегакаріоцитоз (у термінальній стадії часто - колагеновий фіброз). 

Критерії діагностики фази акселерації ХМЛ: зростання кількості 
лейкоцитів, незважаючи на лікування, що проводиться; гарячка понад 38,5°С 
протягом тижня без ознак інфекції; втрата ваги понад 2 кг протягом 30 днів; 
зниження кількості тромбоцитів понад 50 % початкового рівня 
протягом 30 днів; прогредієнтна тромбоцитопенія нижче 100,0 х109/л; 
прогредієнтне зниження рівня гемоглобіну нижче 90 г/л; прогредієнтне 
збільшення селезінки; збільшення кількості бластів більше 10% у 
периферичній крові або кістковому мозку; збільшення базофілів у периферичній 
крові > 20%; поява додаткових цитогенетичних аномалій (подвоєння Рh\+8,+19, -
7, ізо 17). 

Окрім переліченого, критеріями акселерації можуть також бути: 
прогредієнтний тромбоцитоз понад 1000,0х109/л; поява псевдопельгерівської 
аномалії гранулоцитів або поява в периферичній крові еритрокаріоцитів; 
подвоєння кількості лейкоцитів протягом 5 днів на фоні безперервного 
лікування; підвищення ПАЛФН. 

Критерії діагностики бластного кризу ХМЛ: кількість бластів і 
промієлоцитів периферичної крові >30%, кількість бластів і промієлоцитів у 
кістковому мозку >50% всіх ядерних елементів, цитологічно або гістологічно 
підтверджені екстрамедулярні бластні інфільтрати. 

За допомогою цитологічного дослідження виділяються наступні підваріанти 
бластного кризу: мієлобластний з нейтрофільною або базофільною 
диференціацією, мегакаріобластний, промієлоцитарний гіпергранулярний, 
монобластний, еозинофільний, еритробластний, гібридні варіанти (бласти мають 
ознаки базофілів або мастоцитів). 

Принциповим є визначення лінійного детермінування бластних клітин 
(мієлоїдний або лімфоїдний напрям), тому першим етапом встановлення варіанту 
БК є цитохімічне дослідження бластів крові і/або КМ. 
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За цитохімічними ознаками бластний криз диференціюють на три варіанти: 
мієлоїдний, лімфоїдний, змішаний. 

Точніша діагностика варіанту бластного кризу можлива при застосуванні 
моноклональних антитіл, за допомогою яких визначаються лімфоїдний 
(підваріанти СD10+, Т та В - лімфобластні), мієлоїдний (підваріанти 
мієломоноцитарний, мегакаріобластний, еритробластний), а також змішаний 
варіанти БК. 

Критерії визначення групи ризику для призначення адекватного лікування: 
вік хворого, розмір селезінки, відсоток бластних клітин у ПК та КМ, відсоток 
базофілів у ПК та КМ, наявність або відсутність гіпертромбоцитозу та 
тромбоцитопенії, сумарний відсоток бластів і промієлоцитів у КМ та ПК, 
грануло–мегакаріоцитарний варіант (при гістологічному дослідженні 
трепанобіоптату кісткового мозку), фіброз III–IV ст (при гістологічному 
дослідженні трепанобіоптату кісткового мозку), Ph`- негативний варіант, 
кількість додаткових відповідно до Ph`-хромосоми цитогенетичних аномалій. 

 ЦТ для знищення пухлинних клітин або гальмування процесів пухлинної 
проліферації, призначається з урахуванням категорії ризику. Виділяють три 
категорії ризику при ХМЛ: низького ризику – наявність або відсутність однієї 
несприятливої прогностичної ознаки, проміжного – наявність двох - трьох 
несприятливих прогностичних ознак, високого – наявність чотирьох і більше 
несприятливих прогностичних ознак. Для оцінки ефективності ЦТ в теперішній 
час використовують Хюстонські критерії. 

 Повна гематологічна ремісія: стабілізація кількості лейкоцитів у ПК на 
рівні 10х109/л; нормалізація лейкограми; нормалізація кількості тромбоцитів – 
не більше 450х109/л; зникнення усіх клінічних ознак захворювання, в тому 
числі і спленомегалії. 

 Часткова гематологічна ремісія: стабілізація кількості лейкоцитів у ПК на 
рівні 20х109/л; персистуюча спленомегалія. 

 Цитогенетична ремісія: відсутність ремісії – Ph`-хромосома визначається у 
100% всіх проаналізованих (не менше 20) метафазах; мінімальна ремісія – Ph`-
позитивні метафази складають більше 35%, але менше 100%; часткова ремісія – 
Ph`-позитивні метафази визначені менше ніж у 35% проліферуючих клітин; 
повна ремісія – повна елімінація клітин з Ph`-хромосомою; велика ремісія – 
повна або часткова елімінація Ph-негативних клітин (більше або дорівнює 
65%). 

Лікування хронічної фази ХМЛ проводять відповідно до протоколів, 
затверджених наказами МОЗ України. Можна окремо навести застосування 
препаратів мієлосан (бусульфан, мілеран) – доцільне лікування для пацієнтів 
після 60 років з груп низького та проміжного ризику. Доза мієлосану залежить 
від кількості лейкоцитів та розміру селезінки. При лейкоцитозі 110–150х109/л 
призначається 8 мг мієлосану на добу, при 60–80х109/л - 6 мг на добу, при 15 – 
20х109/л по 2 мг на добу, при знижені кількості лейкоцитів до 15х109/л і нижче 
мієлосан призначається по 2 мг 2–3 рази на тиждень. Курсова доза становить 
250–300 мг. Підтримуюча терапія – 2 мг на добу 1-3 рази у 7-10 днів.  

Гідроксисечовина (гідреа, гідроксикарбомід) - доцільна для пацієнтів після 
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60 років з груп низького та проміжного ризику. Призначається по 40-50 мг/кг 
маси тіла на добу. Курс лікування 2-3 тижні. При досягненні ремісії 
призначається підтримуюча терапія по 20 мг/кг маси тіла. Індукційний курс 
лікування можна проводити ударно-переривчастим методом 50-80 мг/кг маси 
тіла 1 раз на 3 дні під контролем показників крові. Ремісію підтримують 
загально визнаним методом. Кількість лейкоцитів не повинна знижуватися 
>5х109/л. 

Існує залежність між ступенем зниження нейтрофілів ПК та схильністю до 
інфекційних ускладнень. Це дозволяє виділити підгрупи хворих з найбільшим 
ризиком розвитку тяжкої інфекції. У першу чергу до даної категорії належать 
пацієнти зі зниженням нейтрофілів крові менше 0,1·109/л. Частота бактеріємій у 
цій групі складає близько 20%. Іншим фактором, що впливає на імовірність та 
характер перебігу інфекційних ускладнень, є тривалість нейтропенії. При 
тривалості нейтропенії менше 7 діб імовірність інфекційних ускладнень складає 
23%, при тривалості 7-14 діб кількість цих ускладнень зростає майже у 2 рази і 
становить 41%. Основною причиною пневмонії при нейтропенії, що триває 
менше 14 діб, зазвичай, бувають бактеріальні патогени. У пацієнтів з більш 
подовженим періодом нейтропенії значну частину збудників представляють 
гриби (кандіди, аспергіли). 

Профілактика бактеріальних інфекційних ускладнень проводиться хворим, 
коли очікується (або виникло) зниження лейкоцитів менше 1,0·109/л. 

Селективна деконтамінація кишечника (пригнічення грамнегативних 
аеробних бактерій). Початок проведення: з першого дня курсу ЦТ (при 
коротких курсах); при тривалих програмах лікування – при зниженні рівня 
лейкоцитів до 1,2-1,5·109 /л. Призначаються: антибіотики, що не абсорбуються 
(1 чи 2) – канаміцин 1,5 г/доб., або поліміксин М 0,5-4 рази на добу, гентаміцин 
200 мг/доб; або триметоприм-сульфаметаксазол 960 мг 2 рази на добу. 
Бактеріологічний контроль: посів зі слизової порожнини рота проводиться 2 
рази на тиждень при проведенні ЦТ, в період нейтропенії, при лікуванні 
антибіотиками; 1 раз на 10 днів – бактеріологічне дослідження калу. Тактика 
проведення селективної деконтамінації: при виявленні грамнегативних бактерій 
у посівах зі слизової порожнини рота чи калових мас проводиться заміна 
препаратів: триметоприм-сульфаметоксазолу на антибіотики, що не 
абсорбуються (поліміксин М); антибіотики, що не абсорбуються, на 
фторхінолони (офлоксацин, ципрофлоксацин, тровафлоксацин). При виявленні 
синьогнійної палички проводиться заміна на ципрофлоксацин або 
тровафлоксацин. Критерієм відміни препаратів, що застосовуються для 
селективної деконтамінації є: лейкоцити більше 1·109/л; відсутність 
грамнегативних бактерій у посівах зі слизової порожнини рота. 

Профілактика мікотичної інфекції проводиться з першого дня курсу ЦТ 
(при коротких або довготривалих курсах лікування). Призначаються ністатин 8 
млн/доб, або кетоконазол (нізорал) 400 мг/доб, або флуконазол (дифлюкан) 100-
200 мг/доб, або інтраконазол (орунгал) 100-200 мг, або амфотеріцин В 0,5 мг/кг 
2-3 рази на тиждень. Бактеріологічний контроль наступний: посів зі слизової 
порожнини рота проводиться 2 рази на тиждень при проведенні ЦТ, в період 
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нейтропенії, при лікуванні антибіотиками; 1 раз на 10 днів бактеріологічне 
дослідження кала. 

Алгоритм профілактичного застосування препаратів. При виявленні у 
посівах зі слизової порожнини рота грибів роду кандіда (за винятком Candida 
krusei, Candida glabrata) та наявності ознак стоматиту абоза умови використання 
системних антибіотиків – проводиться заміна на флуконазол, що призначається 
у дозі 200 мг. Доза флуконазолу збільшується до 400 мг хворим, що раніше 
приймали його. У період нейтропенії профілактична доза інтраконазола 
повинна бути не меншою 200 мг або на період нейтропенії проводиться заміна 
його на флуконазол. Якщо у посівах зі слизової порожнини рота виділені гриби 
роду кандіда, але відсутні симптоми стоматиту і хворому не призначені 
системні антибактеріальні препарати, змін в антимікотичній профілактиці не 
проводиться. При виділенні грибів роду Candida krusei в посівах зі слизової 
ротової порожнини в період ЦТ при критичній нейтропенії (лейкоцитів 
<1·109/л), проводиться заміна попередньо призначених препаратів на 
інтраконазол (400-600 мг/доб) або амфотеріцин В (0,5 мг/кг 2-3 рази на 
тиждень). 

Критерії для відміни антимікотичних препаратів: лейкоцити > 1·109/л; 
лікування антибіотиками не проводиться; відсутні ознаки кандидозного 
стоматиту. 

Профілактика герпетичної вірусної інфекції показана хворим, що 
перенесли її раніше. Проводиться з першого дня курсу ЦТ і до „виходу” з 
агранулоцитозу. Призначається один із препаратів: ацикловір по 200 мг 2 рази 
на день (перорально) або по 250 мг 2 рази на день внутрішньовенно або 
валацикловір по 250 мг 2 рази на день перорально. 

Профілактика пневмоцистної інфекції проводиться під час курсів ЦТ і до 
„виходу” з агранулоцитозу. Призначається триметоприм-сульфаметоксазол по 
960 мг 2-3 рази на тиждень. Мікробіологічний контроль у хворих з епізодом 
фебрильної нейтропенії здійснюють до призначення антибіотикотерапії. 
Необхідно: провести посіви крові з периферичної вени (з 2-х різних місць по 20 
мл); провести посіви крові з центрального венозного катетера. Якщо виділена 
грампозитивна флора необхідно призначити ванкоміцин, грибкова або 
грамнегативна флора – катетер необхідно вийняти; провести посів сечі; взяти 
мазки зі слизової носової та ротової порожнини; зробити рентгенологічне 
дослідження органів грудної порожнини. 

Кардіальна токсичність найчастіше викликається антрацикліновими 
антибіотиками (доксорубіцином, даунорубіцином). Основним засобом 
профілактики є дотримування максимальних сумарних доз, моніторування за 
допомогою ЕКГ та ехокардіографії, визначення рівня лактатдегідрогенази. При 
появі клінічних проявів кардіотоксичності призначають препарати, що 
покращують процеси обміну в серцевому м’язі, наприклад, рибоксін – від 0,6 до 
2,4 г на добу перорально, розподіляючи на три прийоми, або 10-20 мл 2% 
розчину в/в струйно 1 раз на добу протягом 10-15 днів. При розвитку серцево-
судинної недостатності призначають серцеві глікозіди: строфантін – 0,5-1 мл 
0,05% розчину в/в крапельно, максимальна добова доза – 2 мл; корглікон – 0,5-
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1 мл 0,06% в/в крапельно, максимальна добова доза – 2 мл. 
При появі аритмій з тахікардією доцільно застосування невеликих доз в-

адреноблокаторів, наприклад, анаприліну – по 10 мг 3-4 рази на добу. Для 
профілактики кардіоцитотоксичності призначають Кардіоксан до 1000 мг/м2 за 
30 хв до введення антрацикліну. 

Лікування гепатотоксичності проводять, починаючи з корекції дози 
хіміопрепаратів. Необхідно проводити моніторинг показників печінкових 
ферментів, тимолової проби, білірубіну. Обов’язкова достатня гідратація 
організму. Гепатопротектори: есенціалє – по 2 капс. тричі на добу або 1-2 амп. 
по 10 мл в/в 10-14 днів, у подальшому пероральний прийом препарату (курс 
лікування в середньому становить 20-30 днів); карсіл (легалон, сілібінін) – 1-2 
таб. або драже тричі на добу; ЛІВ 52 – 2-3 таб. 3-4 рази на добу. При печінковій 
недостатності доцільно застосування детоксиканту Гепасолу по 500 мл в/в зі 
швидкістю 40 крап. за хвилину кожні 12 годин до зникнення гострих токсичних 
симптомів (в середньому 3-5 днів). 

Ступінь токсичного ураження нирок залежить від дози препаратів, а також 
від супутньої патології нирок. При підвищенні рівня креатиніну, сечовини, 
ознаках протеінурії, циліндрурії та гематурії дози цитостатичних засобів 
знижують на 50%. Проводять гідратацію (до 2-2,5 л/м2) з обов’язковим 
застосуванням натрію гідрокарбонату під контролем діурезу. Ефективним 
методом профілактики є призначення цитопротекторів: етіол (аміфостин) – 910 
мг/м2 у вигляді 15-хвилинної внутрішньовенної інфузії за 30 хвилин до 
введення цитостатичних препаратів. Для запобігання сечокислої нефропатії 
призначають аллопуринол у дозі 100 мг 4 рази на добу. При необхідності дозу 
збільшують до 600-800 мг на добу. 

Виникнення тумор-лізіс-синдрому пов’язано з органомегалією, 
позакістковомозковим ростом пухлини, гіперлейкоцитозом до 100,0х109/л і 
вище. Масивний та швидкий лізіс лейкемічних клітин може спричинити 
гіперурикемію, гіперкаліємію, гіперфосфатемію та гіпокальціємію. Часто 
приєднується ДВЗ-синдром, серцево-судинні розлади, респіраторний дістрес-
синдром, а також судоми. Необхідно проводити щоденний моніторинг 
біохімічних показників, електролітів, діурезу з дослідженням реакції сечі. За 24 
години до введення цитостатичних препаратів та впродовж всього курсу 
лікування розпочинають форсований діурез та призначають аллопуринол у дозі 
800 мг на добу. При гіперлейкоцитозі для запобігання розвитку синдрому 
призначають гідроксисечовину по 1,5-2 г кожні 6 годин протягом 36-48 годин. 
Після усунення гіперлейкоцитозу проводять основний курс лікування.  

Геморагічні ускладнення. При зниженні тромбоцитів до 40,0-20,0х109/л і 
нижче та при появі будь-яких проявів геморагічного синдрому хворим 
призначаються: ангіопротектори - діцинон (етамзілат) – 2-4 мл в/м або в/в, при 
необхідності ін’єкціїї повторюють кожні 4-6 годин або по 1-2 таб. тричі на добу 
перорально; аналоги вітамінів - аскорутін – по 1-2 таб. тричі на добу; вікасол до 
0,03 г на добу перорально або 0,01-0,015 в/м; інгібітори фібринолізу (при 
необхідності) - амінокапронова кислота – 2-3 г 3-5 разів на добу перорально, 
для швидкого ефекту при гострій гіпофібріногенемії вводять внутрішньовенно 
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крапельно стерильний 5% розчин препарату на ізотонічному розчині натрію 
хлориду до 100 мл. При зниженні кількості тромбоцитів до критичних цифр, 
при посиленні геморагічних проявів, що не ліквідуються зазначеними засобами, 
застосовують переливання свіжозамороженої плазми у дозі 10-15 мл/кг та 
тромбоконцентрату. Доза тромбоконцентрату, що переливається хворому, 
дорівнює 3х109/л в об’ємі 200-300мл. Тромбоцити повинні бути застосовані не 
пізніше 6 годин після видачі. Переливання проводять тільки внутрішньовенно 
зі швидкістю 10-15 мл/хвил. Трансфузію тромбоцитів вважають ефективною, 
якщо через 24 години кількість тромбоцитів зростає на 20%. При 
неефективності всіх інших методів в якості „терапії порятунку” призначають 
рекомбінантний активований фактор VII (VIIa) у дозі 90 мг/кг маси в/в 
болюсом що 2 години до зупинки кровотечі. Застосування всіх наведених 
лікарських засобів (крім аскорутіну) проводиться під контролем показників 
коагулограми.  

Загальними підходами до профілактики ХМЛ є профогляди та 
диспансеризація.  

Вимоги до амбулаторно-поліклінічного лікування. Хворі на ХМЛ у 
хронічній фазі перебігу процесу: амбулаторне спостереження гематолога за 
хворим на ХМЛ, котрий тимчасово не отримує специфічну терапію внаслідок 
гранулоцитопенії, спричиненою хіміотерапією, контрольний аналіз крові раз на 
тиждень. Амбулаторне спостереження гематолога за хворим на ХМЛ, котрий 
отримує призначену комплексну терапію - контрольний аналіз крові кожні 7-10 
діб. При прогресуванні процесу (погіршенні загального стану та показників 
периферичної крові) – направлення до гематологічного стаціонару.  
 
 
4.2. Хронічна мієлоїдна лейкемія: вторинні метаболічні порушення 
 
4.2.2. Функціональний стан печінки у пацієнтів на стадіях прогресування 
хронічної мієлоїдної лейкемії 

Взаємозв’язок між ушкодженням печінки і порушенням кровотворної 
системи у пацієнтів із ХМЛ відмічено давно, але механізм його залишається 
остаточно не з’ясованим. Донедавна питання щодо розвитку змін в печінці при 
ХМЛ розглядали з позицій «застійного» органу внаслідок проведення 
специфічного лікування означеного онкогематологічного захворювання 
відповідно до клінічних протоколів, поліморбідності пацієнтів, оскільки 
захворюваність на ХМЛ є прерогативою людей старших вікових груп тощо [4-
7]. Загальновідомо, що порушення функцій печінки при онкогематологічних 
захворюваннях супроводжується змінами насамперед, синтетичної, 
депонувальної, що одразу відбивається на змінах в системі гемостазу, 
порушеннях гормонального регулювання біохімічних реакцій, виникненні і 
розвитку дискоординації перебігу обмінних процесів [8,9]. Загальновідомо, що 
біохімічні показники, які характеризують функціональний стан печінки в 
певній мірі відображують активність в ній патологічного процесу, дозволяють 
розпізнати синдроми цитолізу, холестазу, імунного запалення, печінково-
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клітинної недостатності. Зміна функціонального стану печінки призводить до 
метаболічних зсувів в організмі і зв’язаних з ними порушеннями в 
кровотворній системі [6,8]. Не дивлячись на очевидну актуальність даної 
проблеми для клінічної онкогематології, вивченню функціонального стану 
печінки при ХМЛ присвячено мало робіт, наводяться суперечливі результати 
клінічних спостережень, має місце недостатня кількість контрольованих 
досліджень, відсутня доказова база, не чітко визначені дані щодо біохімічних 
змін на різних стадіях перебігу захворювання, що і спонукало нас до 
проведення даного дослідження.  

Клінічне дослідження було проведено на клінічних базах ДУ «ІГТ НАМН 
України та НУОЗ України (м. Київ). Обстежені пацієнти лікувалися у 
відділеннях гематології даних закладів. Для оцінки функціонального стану 
печінки у пацієнтів із ХМЛ досліджено показники, що характеризують 
білковий, пігментний обміни та активність ключових ферментів. Стадії 
перебігу ХМЛ визначали відповідно до сучасних критеріїв: І стадія - хронічна, 
ІІ стадія - акселерації, ІІІ стадія – бластний криз. Дослідження проведені нами у 
77 пацієнтів із різними стадіями ХМЛ: першу групу (І) склали пацієнти 
хронічної стадії (n=19), другу (ІІ) групу - стадії акселерації (n=33), третю (ІІІ) 
групу – стадії з бластним кризом (n=25).  

Перебіг хронічної фази у обстежених пацієнтів характеризувався 
поступово наростаючим змінами в гемограмі: розвивався гіперлейкоцитоз, 
збільшувалась кількість нейтрофілів, мало місце зрушення формули крові вліво 
до про мієлоцитів або поодиноких бластів, відносна ліьфопенія, збільшення 
кількості базофілів і еозинофілів (базофільно-еозинофільна асоціація), 
тромбоцитоз. Анемія для хронічної фази не характерна і ми не спостерігали 
пацієнтів з анемічним синдромом. У мієлограмах спостерігали підвищення 
загальної кількості клітин кісткового мозку за рахунок гранулоцитарного 
паростка (до 90-95%), збільшення загальної кількості клітин базофільного і 
еозинофільного паростків більше 6,5%, зниження лужної фосфатази в 
нейтрофілах. При гістологічному дослідженні кісткового мозку в 
трепанобіоптаті виявляли гіперплазію гемопоетичної тканини за рахунок клітин 
гранулоцитарного паростка, іноді у поєднанні з мегакаріоцитарним.  

У пацієнтів другої (ІІ) групи, які були в стадії акселерації, спостерігали 
поступовий розвиток резистентності до терапії, що раніше була ефективною і 
появу ознак прогресування гемобластозу (наростання лейкоцитозу, збільшення 
незрілих форм гранулоцитів, промієлоцитів і мієлоцитів, відсотка бластних 
клітин, збільшення тромбоцитів, мала місце прогресуюча спленомегалія, 
анемія, ознаки наростаючої пухлинної метаболічної інтоксикації). Наразі для 
оцінки фази акселерації перебігу ХМЛ ми користувалися критеріями European 
Leukemia Net (ELN, 2009) і World Health Organization (WHO, 2008) [10].  

Для пацієнтів третьої (ІІІ) групи, які були в термінальній стадії (бастний 
криз) була властива наявність бластних клітин в кістковому мозку понад 30% 
(критерій ELN, 2009), або 20% (критерій WHO, 2008), з’являлися ділянки 
екстрамедулярного кровотворення в інших, крім печінки і селезінки, органах. В 
гемограмах в період бластного кризу спостерігали анемію тяжкого ступеня, 
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тромбоцитопенію і агранулоцитоз. У подавляючої кількості пацієнтів (n=12) 
при бластному кризі за даними морфологічних, цитохімічних і імунологічних 
досліджень бластних клітин виявляли мієлобластний варіант, у частини 
пацієнтів (n=8) - лімфобластний і у меншої (n=5) – недиференційований 
варіант. Верифікували діагноз ХМЛ на підставі характерної клінічної картини, 
дослідження периферичної крові і кісткового мозку (мієлограма) та виявлення в 
клітинах крові і кісткового мозку характерного цитогенетичного маркера – Ph-
хромосоми t(9;22)(q34;q11) і гена BCR-ABL при молекулярному дослідженні. 

Групи обстежених пацієнтів були близькими за віком, статтю, давністю 
захворювання. Усі дослідження проводили з дотриманням основних положень 
Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину, Хельсінської 
декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення 
наукових медичних досліджень за участю людини (1964 р. з подальшими 
доповненнями, включаючи версію 2000 р.) та наказу МОЗ України № 690 від 
23.09.2009 р. Усі пацієнти при госпіталізації до стаціонару були обстежені із 
застосуванням клінічних, лабораторних, інструментальних та спеціальних 
методів досліджень, у разі необхідності консультувалися фахівцями суміжних 
спеціальностей. Обстеження й лікування хворих проводили відповідно до 
Хельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації (Сеул, 2008), 
відповідних наказів МОЗ України (№ 281 від 01.11. 2000 р., № 355 від 
25.09.2002 р., № 356 від 22.05.2009 р. в редакції наказу МОЗ України № 574 від 
05.08.2009 р, № 1118 від 21.12. 2012 р). 

Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб, які були 
первинними донорами Київського міського центру крові виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Усі донори 
обстежені відповідно до вимог «Порядку медичного обстеження донорів крові 
та (або) її компонентів», затвердженого Наказом МОЗ України від 01.08.2005 р. 
за № 385 «Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів». 

Біохімічні показники досліджували у сироватці крові і визначали: вміст 
загального білка – колориметричним біуретовим методом, білкові фракції 
розділяли електрофорезом на папері, тимолову пробу (як одну з осадових 
реакцій, що відображають стійкість колоїдних систем крові) за Хуерго і 
Поппером; вміст загального білірубіну і його фракцій – за Єндрашиком, 
Клеггорном і Гроффом; активність аланін амінотрансферази (АлАТ) і 
аспартатамінотрансферази (АсАТ) – колориметричним методом Ратмана і 
Френзеля; загальної лактатдегідрогенази (ЛДГ) та ізофермента ЛДГ5, 
креатинфосфокінази (КФК), гаммаглютамілтранспептидази (ГГТП) – за 
допомогою відповідних наборів реагентів: холінестерази (ХЕ) – 
колориметричним методом за Моландером, Фрідманом, Ладью; лужної 
фосфатази (ЛФ) за Богданським (детальний опис вище перерахованих методик 
наведено [11]).  

Встановлено, що у пацієнтів із ХМЛ на І стадії встановлено зміни окремих 
показників порівняно з контрольною групою (табл.1).  
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Таблиця 1 
Біохімічні показники, що відображають функціональний стан печінки у 

пацієнтів із ХМЛ на стадіях захворювання (M±m) 
Показник, 
одиниця 
виміру 

Групи обстежених 
Контрольна 
(n=20) 

Пацієнти із ХМЛ, стадії захворювання (n=77) 
І – 
хронічна, 
(n=19) 

ІІ – 
акселерації, 
(n=33) 

ІІІ – бластний 
криз (n=25) 

Загальний 
білок, г/л 

69,51±1,75  65,32±1,45 62,60±1,14*/** 60,23±1,33*/*** 

Альбуміни, % 57,50±0,52 55,11±0,47* 53,40±0,48*/** 51,88±0,44*/*** 
Альфа-1-
глобуліни, % 

5,24±0,12 5,64±0,13 6,51±0,30* 6,55±0,26* 

Альфа-2-
глобуліни, % 

9,39±0,15 9,12±0,16 9,01±0,76 9,12±0,37 

Бета-
глобуліни, % 

12,01±0,18 12,51±0,17 12,75±0,76 12,94±0,36 

Гамма-
глобуліни, % 

15,81±0,33 17,42±0,34* 18,27±0,56* 19,84±0,42*/*** 

АлАТ, 
ммоль/год·л  

0,47±0,05 0,56±0,04 0,64±0,06 0,78±0,06* 

АсАТ, 
ммоль/год·л 

0,42±0,03 0,48±0,04 0,60±0,05 0,65±0,04* 

ЛДГ загальна, 
мккат/л  

2,13±0,12 2,48±0,21 2,96±0,20* 3,88±0,24*/*** 

ЛДГ5, мккат/л 0,27±0,02 0,41±0,02* 0,62±0,05* 1,29±0,12*/*** 
КФК, мккат/л 0,29±0,03 0,34±0,02 0,55±0,04 0,72±0,06* 
Холінестераза, 
К од/л 

7,95±0,17 6,49±0,03* 6,60±0,12* 5,32±0,13*/*** 

ГГТП, мккат/л 3,55±0,12 4,03±0,29 4,28±0,12* 4,73±0,12* 
Тимолова 
проба, од 

2,08±0,13 2,91±0,15* 2,94±0,17* 3,62±0,14*/** 

Білірубін 
загальний, 
мкмоль/л 

11,79±0,45 13,21±0,47 15,18±0,62* 16,67±0,91* 

Білірубін 
прямий, 
мкмоль/л 

2,95±0,17 3,17±0,18 5,14±0,27*/** 6,33±0,37*/** 

Примітки: * - вірогідно в порівнянні з контролем, (р<0,05); ** - вірогідно в 
порівнянні з ХМЛ хронічної стадії, (р<0,05); *** - вірогідно в порівнянні з ХМЛ 
стадії акселерації, (р<0,05).  

 
Як видно із представлених даних, по мірі прогресування ХМЛ, 

відмічаються суттєві зміни функціонального статну печінки, про що непрямо 
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свідчать зниження показника вмісту альбуміну, підвищення гамма-глобуліну і 
показників тимолової проби. З інших досліджуваних біохімічних показників 
змінювалась активність деяких ферментів, а саме – підвищувалась ЛДГ5 і 
знижувалась ХЕ. У пацієнтів із ХМЛ вже на І стадії перебігу захворювання 
відмічали зміни деяких показників, що свідчили про про порушення 
білковосинтетичної функції печінки та активності індикаторного (ЛДГ5) і 
секреторного (ХЕ) ферментів.  

У пацієнтів із ХМЛ на ІІ стадії, порівняно з І, відмічали зміни більшого 
спектру досліджуваних показників, деякі із них були більш вираженими: 
знижувався вміст загального білка та альбумінів, підвищувався – альфа-1 та 
гамма-глобулінів, показник тимолової проби, вміст загального та 
кон’югованого білірубіну (показники кон’югованого білірубіну відносно 
загального у середньому складали (33,8±0,34)%, порівняно із контролем - 
(25,0±0,27)% (р<0,05). Серед досліджуваних ферментів підвищувалась 
активність загальної ЛДГ і ЛДГ5, ГГТП і знижувалась – ХЕ.  

При порівняльній оцінці проведених досліджень у пацієнтів із ХМЛ І і ІІ 
стадій, зміна вмісту загального білка, альбумінів, кон’югованого білірубіну 
була достовірною, в порівнянні з відповідними показниками у пацієнтів із ХМЛ 
І стадії, що свідчило про прогресуюче порушення білкового і пігментного 
обмінів (р<0,05). 

Як видно із представлених у табл. даних, у пацієнтів із ХМЛ на ІІІ стадії 
перебігу захворювання, порівняно із І і ІІ стадіями, відзначали найбільш 
виразні зміни біохімічних показників. Спостерігали зниження показників 
вмісту загального білка, альбумінів і підвищення альфа-1 та гамма-глобулінів, 
тимолової проби. Вміст загального і кон’югованого білірубіну був підвищеним 
(показники кон’югованого білірубіну відносно загального у середньому 
складали (37,9±0,35)%, порівняно із контролем - (25,0±0,27)% (р<0,05).  

У пацієнтів із ХМЛ на ІІІ стадії перебігу, на відміну від І та ІІ стадій, 
змінювалась активність всіх вивчених ферментів: підвищувалась - АлАТ, 
АсАТ, загальної ЛДГ, ізофермента ЛДГ5, КФК, ГГТП, ЛФ, знижувалась – ХЕ. 
Відомо, що АлАТ, АсАТ не є органоспецифічними ферментами, тобто 
локалізуються і функціонують у різних органах. У печінці АлАТ визначається у 
більшій кількості, ніж АсАТ у серцевому м’язі – навпаки, - АсАТ більше, ніж 
АлАТ. Установлений нами факт підвищення активності АлАТ, АсАТ може 
бути відображенням не тільки метаболічних порушень у печінці, серцевому 
м’язі, а і, очевидно, в інших органах.  

З погляду на даний факт, для підвищення значення діагностичної цінності 
визначення активності ферментів ми, як подано в табл. до комплексу 
досліджень входили органоспецифічні, зокрема, для серцевого м’язу – КФК 
(показник можна використовувати для моніторингу кардіотоксичності 
хіміопрепаратів), для печінки – ЛДГ5 (ЛДГ5 локалізується, крім печінки, у 
скелетних м’язах, що, в свою чергу дозволятиме судити про активність 
рабдоміолізу в умовах лікування хіміотерапевтичними засобами).  

Вірогідне підвищення показника прямого білірубіну у пацієнтів з ХМЛ на 
стадіях акселерації і бластного кризу очевидно, можна пояснити посиленням 
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явищ гемолізу в периферичній крові і кістковому мозку в умовах 
неефективного гемопоезу.  

Зміна активності індикаторних, секреторних і екскреторних ферментів у 
сироватці крові пацієнтів із ХМЛ на ІІІ стадії може бути наслідком порушення 
метаболічних процесів не тільки у печінці, а й міокарді, м’язах, але це питання 
потребує більш детального вивчення.  

Виявлені зміни показників вмісту загального білка, альбумінів, гамма-
глобуліну, показників тимолової проби, кон’югованого білірубіну, загальної 
ЛДГ, ЛДГ5, ХЕ у сироватці крові пацієнтів із ХМЛ на ІІІ стадії були 
вірогідними, порівняно із аналогічним у пацієнтів ІІ стадії перебігу, що на наш 
погляд, відображало прогресуюче порушення білкового, пігментного обмінів, 
активності ферментів при прогресуванні ХМЛ (р<0,05).  
 
4.2.2. Порушення білкового і вуглеводного обмінів у пацієнтів із хронічною 
мієлоїдною лейкемією 

Стан білкового обміну досліджували за допомогою уніфікованих методик 
[8.11]. Встановлювали вміст загального білка, альбуміну, продуктів азотистого 
обміну, креатиніну, сечовини, аміаку, глюкози, піровиноградної кислоти і 
лактату. Дані представлені в табл.2.  

У пацієнтів із ХМЛ вже на І стадії перебігу захворювання відмічали зміни 
деяких показників білковосинтетичної функції печінки, насамперед, зниження 
вмісту альбуміну, підвищення гамма-глобуліну (р<0,05). На ІІ стадії у пацієнтів 
із ХМЛ, порівняно з І, спостерігали зміни більшого спектру досліджуваних 
показників, деякі із них були більш виразними: знижувався вміст загального 
білка та альбумінів, підвищувався – альфа-1 та гамма-глобулінів, пірувату, 
лактату, азоту, що свідчило про прогресуюче порушення білкового обміну 
(р<0,05), при одночасному зниженні рівня глюкози (р<0,05).  

Як видно із аналізу показників у табл.2, у пацієнтів із ХМЛ на ІІІ стадії 
перебігу захворювання, порівняно із І і ІІ стадіями, відзначали найбільш 
виразні зміни біохімічних показників. Спостерігали більш глибоке зниження 
вмісту загального білка, альбумінів і підвищення альфа-1 та гамма-глобуліну 
пірувату, лактату, азоту, що свідчило про вірогідне порушення білкового 
обміну (р<0,05), при одночасному зниженні рівня глюкози (р<0,05).  

Із дослідження вуглеводного обміну у пацієнтів із ХМЛ видно, що при 
зниженні загального вмісту глюкози в плазмі крові, у пацієнтів із ХМЛ на І-ІІІ 
стадіях відмічається прогресуюче накопичення пірувату, що є властивим для 
анаеробного типу глюконеогенезу (р<0,05). Це підкріплюється і фактом 
підвищення лактату, що утворюється при нестачі кисню із піровиноградної 
кислоти. Очевидно, що порушення вуглеводного обміну можуть бути тісно 
пов’язані з порушеннями білкового обміну, що орієнтує метаболічні процеси в 
бік глюконеогенезу. Свідченням цього є виявлені порушення як білкового, так і 
азотистого обмінів. У пацієнтів із ХМЛ на І-ІІІ стадіях спостерігали зменшення 
рівня загального білка за рахунок альбумінової фракції (р<0,05). При цьому 
спостерігали дисбаланс азотвмісних кінцевих метаболітів – підвищення рівня 
аміаку, при зниженні креатиніну і сечовини (р<0,05). Виявлену азотемію можна 
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пояснити посиленою деструкцією тканин і порушеннями вуглеводного обміну, 
внаслідок чого може виникати зменшення синтезу аденозинтрифосфорної 
кислоти (АТФ), що необхідна для утворення сечовини і креатиніну. 

 
Таблиця 2. Біохімічні показники у пацієнтів із хронічною мієлоїдною 

лейкемією на різних стадіях захворювання (M±m) 
Показник, 
одиниця 
виміру 

Групи обстежених 
Контрольн
а (n=20) 

Пацієнти із ХМЛ, стадії захворювання (n=77) 
І – хронічна, 
(n=19) 

ІІ – акселерації, 
(n=33) 

ІІІ – бластний 
криз (n=25) 

Загальний 
білок, г/л 

69,51±1,75  65,32±1,45**
* 

62,60±1,14*/** 60,23±1,33*/** 

Альбуміни, 
% 

57,50±0,52 55,11±0,47*/
*** 

53,40±0,48*/** 51,88±0,44*/** 

Альфа-1-
глобуліни, 
% 

5,24±0,12 5,64±0,13*** 6,51±0,30* 6,55±0,26* 

Альфа-2-
глобуліни, 
% 

9,39±0,15 9,32±0,16*** 9,01±0,76 9,12±0,37 

Бета-
глобуліни, 
% 

12,01±0,18 12,11±0,17 12,75±0,76 12,94±0,36 

Гамма-
глобуліни, 
% 

15,81±0,33 17,42±0,34*/
*** 

18,27±0,56* 19,84±0,42*/** 

Піруват, 
мкмоль/л  

67,82±9,01 108,46±11,2*
*** 

123,12±12,01*/**
/*** 

137,71±12,07*/**
/*** 

Креатинін, 
мкмоль/л  

69,81±7,05 46,11±5,13*/
*** 

49,54±4,95*/** 51,23±4,35*/** 

Сечовина,  
мкмоль/л 

6,31±0,75 4,39±0,47*/*
** 

4,08±0,34*/**/**
* 

3,61±0,46*/** 

NH3, 
нмоль/мл 

15,34±1,75 20,11±1,32*/
*** 

23,54±1,54* 26,97±1,96*/** 

Лактат, 
ммоль/л 

1,45±0,13 2,24±0,43*** 2,65±0,55*** 3,15±0,14* 

Глюкоза, 
ммоль/л 

4,43±0,42 3,48±0,21*** 3,22±0,24* 3,18±0,11*/** 

Примітки: * вірогідно в порівнянні з контролем, (р<0,05); ** вірогідно в 
порівнянні з ХМЛ хронічної стадії, (р<0,05); *** вірогідно в порівнянні з ХМЛ в 
стадії бластного кризу, (р<0,05).  
 

Таким чином, у пацієнтів із ХМЛ на І-ІІІ стадіях відбуваються зміни в 
системі анаболізм-катаболізм із збільшенням потреби в донаторах енергії і 
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пластичного матеріалу, що супроводжується посиленням катаболічних 
процесів.  

 
 

Висновки 
 
1. У пацієнтів із ХМЛ виявлено зміни біохімічних показників, що 

характеризують функціональний стан печінки, стан білкового і вуглеводного 
обміну - вони залежали від стадії перебігу захворювання.  

2.  При ХМЛ на І стадії встановлено зниження показника альбуміну, 
підвищення гамма-глобуліну та тимолової проби, підвищення активності ЛДГ5 
і зниження – ХЕ.  

3. Встановлено, що у пацієнтів із ХМЛ на ІІ стадії перебігу посилюються 
біохімічні порушення, порівняно із І стадією перебігу, про що свідчили 
вірогідні зміни вмісту загального білка, альфа-1-глобуліну, загального і 
прямого білірубіну, активності ферментів – загальної ЛДГ і ГГТП. 

4. На стадії ІІІ перебігу ХМЛ виявляли найбільш широкий спектр 
біохімічних зрушень: змінювалась активність усіх ферментів, що нами 
досліджувалися (АлАТ, АсАТ, загальної ЛДГ, ЛДГ5, КФК, ГГТП, ЛФ, ХЕ) на 
фоні більшої виразності змін інших показників, які відзначалися при ІІ стадії 
перебігу.  

5. Виявлені зміни вмісту загального білка, альбумінів, гамма-глобуліну у 
сироватці крові пацієнтів із ХМЛ на ІІІ стадії були вірогідними, порівняно із 
аналогічним у пацієнтів ІІ стадії перебігу, що на наш погляд, відображало 
прогресуюче порушення білкового і вуглеводного обмінів, при прогресуванні 
ХМЛ. На підставі отриманих даних можна стверджувати, що по мірі 
прогресування ХМЛ, прогресує і білково-енергетична недостатність, що 
очевидно може відбиватись на розвитку органної дисфункції.  

6. Виявлені нами порушення білкового і вуглеводного обмінів у пацієнтів 
із ХМЛ диктують необхідність теоретичного обґрунтування для призначення в 
комплекс лікувальних заходів лікарських засобів, що покращують 
білковосинтетичну функцію печінки та енергетичний обмін.  
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KAPITEL 5 / CHAPTER 5 
TRAINING OF TEACHERS FOR THE INTRODUCTION OF 

COMPREHENSIVE SEXUAL EDUCATION AS A COMPONENT OF A 
HEALTHY EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ 
СЕКСУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДНИКА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-05-007 

 
 
Вступ.  

 
Питання зміцнення здоров’я людини та здоров’я нації є найбільш 

актуальним під час розв’язання внутрішніх і зовнішніх завдань розвитку кожної 
країни, оскільки здоров’я населення – інтегральний показник соціального 
благополуччя, важливий складник забезпечення стійкого розвитку – бажаної 
перспективи й мети для кожної країни та світової спільноти.  

Реформування українського суспільства висуває нові вимоги до 
вдосконалення різновиду технологій навчання та виховання молодої людини, 
без застосування яких неможливо уявити інтеграцію країни до Європейського 
освітнього простору. Сучасні заклади освіти мають надати молодим людям 
знання та допомогти розвинути ціннісні життєві уміння та навички, які 
необхідні для здорового та продуктивного життя. Тому поруч з навчанням і 
вихованням ‒ формування здоров’язбережувальної компетентності особистості. 
Якщо метою української освітньої системи є людина нового типу, яка готова до 
швидких суспільних змін, то необхідно усвідомлювати значимість статевої 
складової культури людини.  

Щоб молодь могла повністю реалізувати свій потенціал, потрібно, щоб 
вона була підготовленою в різних напрямах, зокрема і питаннях комплексної 
сексуальної освіти. Комплексна сексуальна освіта (КСО) ‒ це не лише про 
сексуальні стосунки, а й про повагу, розуміння, культуру згоди, безпеку та 
обізнаність підлітків та молоді.  

Сьогодні підлітки та молодь натрапляють в мережі Інтернет та соціальних 
мережах із такими матеріалами, які часом не сприяють їхньому добробуту та 
здоров’ю. Тому завдання освітян – надати здобувачам освіти відповідні життєві 
навички та цінності, щоб вони могли захистити і себе, і середовище навколо 
себе. 

На жаль, багатьом молодим людям притаманна ризикована сексуальна 
поведінка, яка може привести до негативних наслідків для здоров’я: ВІЛ-
інфекції, інші захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), рання 
вагітність. 

На сьогодні основним джерелом отримання знань про статеві стосунки для 
молоді є Інтернет. Саме соціальна мережа є місцем, де молодь шукає і 
знаходить цікаву їй інформацію. Проте варто пам’ятати, що школярі не 
настільки добре володіють навичками аналізу неструктурованої інформації та 
фактчекінгу. Та фізіологію не зупинити: підлітки починають усвідомлювати, 
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що в організмі відбуваються якісь зміни. Вкрай важливо, щоб дорослі 
(педагоги, психологи, батьки) виявилися поруч, допомогли юнакам та дівчатам 
структурувати загальні відомості про ті зміни, які відбуваються з ними та 
психологічно прийняти себе нових.  

Нині проблема формування світоглядних орієнтирів підлітків стосовно 
сексуального здоров’я є проблемою як психолого-педагогічною, так і 
загальнодержавною, адже через нестачу об’єктивної, ґрунтовної інформації про 
інтимні стосунки між чоловіком та жінкою, а головне, про можливі неминучі 
наслідки цих стосунків, підлітки вимушені пізнавати цю сферу людського 
життя методом «спроб та помилок» на вулиці чи в умовах безконтрольного 
доступу до інтернет-ресурсів. 

Через певні несприятливі соціокультурні умови підліткове середовище 
спрямоване на ранні сексуальні зв’язки, як результат ‒ 9,2 % підлітків 
починають статеве життя до 12 років, що різко порушує стан їх фізичного та 
психічного здоров’я. У нинішній час в Україні, та в Дніпропетровській області 
зокрема, склалася несприятлива ситуація з сексуальним та репродуктивним 
здоров’ям підлітків. Так, Дніпропетровська область є найбільш ураженою за 
рівнем ВІЛ-інфікованих в Україні. Лише за січень-серпень 2021 році 
зареєстровано 2426 нових випадків, серед яких 17 % діти віком до 16 років. 
Рівень небажаної вагітності серед дівчат 14-17 років складає 12,7 випадків на 
1000 осіб. За інформацією Центру медичної статистики МОЗ в 2020 році 
зареєстровано 6838 абортів, з них 92 до 17 років. Досить часто зустрічаються 
випадки травматизму через необізнаність правил статевого акту. Основними 
причинами несприятливої ситуація з сексуальним та репродуктивним 
здоров’ям підлітків та молоді є: недостатня моральна стійкість у сфері 
міжстатевих стосунків, брак необхідних знань у цій сфері, відсутність окремого 
курсу з сексуальної освіти, нездатність дорослих надати допомогу і відповісти 
на запитання, які постають перед кожним підлітком.  

У зв’язку з тим, щоб досягти позитивних показників у стані здоров’я та 
поведінці молодого покоління, необхідний системний та узгоджений підхід до 
організації освітніх заходів та впровадження програм статевого виховання 
підлітків та молоді. 
 
 
5.1 Підготовка професійних кадрів з питань статевого виховання серед 
підлітків для закладів системи освіти 

 
У контексті даної проблеми особливо актуалізуються як теоретичні знання, 

так і практичні уміння, навички та професійні компетентності, пов’язані з 
підготовкою психолого-педагогічних працівників до вирішення важливих 
завдань з комплексної сексуальної освіти в Україні. 

Для підвищення готовності педагогічних (науково-педагогічних) 
працівників до створення безпечного освітнього середовища рекомендуємо 
закладам післядипломної педагогічної освіти включити до програм підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників навчальні модулі з питань 
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компетентнісного навчання. 
З метою запровадження в освітній процес інноваційних підходів щодо 

формування культури та навичок здорового способу життя на базі 
Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академії неперервної освіти» 
ДОР (КЗВО «ДАНО» ДОР) вперше в Україні було започатковано інноваційний 
проєкт «Повага. Любов. Секс» з розвитку професійних компетентностей 
психолого-педагогічних працівників в галузі комплексної сексуальної освіти 
підлітків та молоді. 

КЗВО «ДАНО» ДОР об’єднує мережу тренерів, координує їхню роботу та 
відповідає за моніторинг імплементації проєктів. Робота ведеться на засадах 
«педагогіки партнерства» Нової української школи, в основі якої – діалог та 
багатостороння комунікація, взаємодія та співпраця між тренером (учителем), 
учасником (учнем) і батьками. Ми пропонуємо нове освітнє середовище, яке 
відповідає компетентнісному та особистісно-орієнтованому підходам до 
управління процесами здобуття нових знань та навичок. 

На базі КЗВО «ДАНО» ДОР розроблено 
навчально-методичний посібник 
«ПОВАГА.ЛЮБОВ.СЕКС» (автори І. Кобзєва, 
Л. Кравченко, В. Самусь), який схвалено для 
використання у закладах освіти Науково-
методичною комісією з проблем виховання дітей 
та учнівської молоді Науково-методичної Ради з 
питань освіти Міністерства освіти і науки України, 
протокол № 3 від 21.06.2019. 

Дніпропетровська область стала першою в 
Україні, де з вересня 2018 року розпочато 
підготовку тренерів з комплексної сексуальної 
освіти підлітків та молоді за спеціалізованим 
тренінговим курсом «Комплексна сексуальна 
освіта підлітків та молоді: 
ПОВАГА.ЛЮБОВ.СЕКС» (30 годин, 1 кредит). 

Цільова аудиторія: психолого-педагогічні працівники закладів освіти 
різних типів і форм власності. 

Мета курсу підвищення кваліфікації: професійний розвиток 
педагогічних та науково-педагогічних працівників щодо впровадження 
комплексної сексуальної освіти серед дітей та молоді в закладах освіти.  

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться та 
набуватимуться під час проходження : 

загальні компетентності: здатність співпрацювати з іншими людьми, 
реалізація компетентнісної парадигми навчання, системне мислення, знання й 
розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти, приймати рішення, розв’язувати 
проблеми, здатність логічно обґрунтовувати позицію. 

професійні компетентності: професійно-педагогічна, інформаційно-
комунікаційна, інноваційно-дослідницька, методична, компетентності з 
інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку, емоційно-етична 
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компетентність. 
Завдання курсу підвищення кваліфікації: 
− оволодіти базовими знаннями в області психології сексуальності; 
− ознайомити психолого-педагогічних працівників з міжнародним 

досвідом та міжнародними Стандартами з сексуальної освіти в Європі; 
− представити науково обґрунтовану інформацію про когнітивні, емоційні, 

фізичні та соціальні аспекти сексуальності; 
− представити вікову динаміку формування сексуальності; 
− сформувати коректне уявлення про тіло людини, його розвиток та 

функції;  
− надати уявлення про поняття гендер, гендерну ідентичність, гендерні 

стереотипи; 
− визначити поняття «сексуальне та психологічне насильство», 

«концепцію згоди»; 
− сформувати толеранте, відкрите та шанобливе ставлення до 

сексуальності, різного образу життя, установок і цінностей. 
−  Очікувані результати навчання психолого-педагогічних 

працівників охоплюють: 
знання і розуміння: 
– міжнародного досвіду та міжнародних Стандартів сексуальної освіти в 

Європі; 
– основних закономірностей формування світоглядних орієнтирів дітей та 

молоді стосовно сексуального здоров’я; 
– основних етапів розвитку, фізіологічних змін, психосексуального 

розвитку дітей та молоді; 
– сучасних методів контрацепції, профілактики ЗПСШ, ВІЛ; 
– наукове уявлення про статеву та гендерну приналежність, гендерну 

ідентичність, гендерні стереотипи; 
– основних понять сексуального та психологічного насильства. 
розвинені вміння: 
– правильно організувати сексуальну освіту здобувачів освіти у закладах 

освіти; 
– формувати у здобувачів освіти відповідальне ставлення до 

репродуктивного та до сексуального здоров’я, сприяти підвищенню рівня 
їхнього здоров’я. 

– обговорювати важливі для дітей та молоді питання щодо комплексної 
сексуальної освіти. 

‒ техніки формування навичок, що сприяють збереженню здоров’ю. 
диспозиції (цінності, ставлення): 
– відповідально ставитися до здоров’я здобувачів освіти, благополуччя та 

їх особистої гідності; 
– будувати поважні міжособистісні взаємини в учнівському колективі; 
–можливість виховати у здобувачів освіти життєві ціннісні установки 

щодо сексуального та репродуктивного здоров'я, а також сформувати почуття 
власної гідності і повагу до прав людини та гендерної рівності. 
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Тренінговий курс «ПОВАГА.ЛЮБОВ.СЕКС», за яким проходять навчання 
психолого-педагогічні працівники розроблено на підставі Міжнародного 
технічного керівництва з сексуальної освіти, з урахуванням цілісного підходу 
до комплексної сексуальної освіти, на який спирається документ ВООЗ 
«Стандарти сексуальної освіти у Європі». Адже цей підхід, заснований на 
розумінні сексуальності як сфери потенціалу людини, розвиває в підлітків та 
молоді навички самостійного визначення власної сексуальності та допомагає 
будувати здорові стосунки на різних стадіях розвитку. Зміст тренінгового курсу 
адаптовано до українських соціокультурних умов, віку, рівня розвитку та 
розуміння підлітками питань сексуального характеру. 

Метою тренінгового курсу «ПОВАГА.ЛЮБОВ.СЕКС» є поширення 
технологій збереження здоров’я підлітків та молоді; впровадження сучасних 
методів статевого виховання в закладах освіти.  

Завдання тренінгового курсу «ПОВАГА.ЛЮБОВ.СЕКС»: 
‒ формування світоглядних орієнтирів у підлітків стосовно сексуального 

здоров’я.  
‒ навчити підлітків усвідомлювати різницю між коханням, симпатією, 

закоханістю та іншими почуттями; 
‒ ознайомити підлітків з анатомічною будовою та роботою статевої 

системи чоловіків і жінок, навчати правильно називати різні частини тіла; 
‒ надати уявлення про поняття ґендер, ґендерна ідентичність, ґендерні 

стереотипи та їх вплив на стосунки між підлітками. 
‒ визначити поняття про сексуальне та психологічне насильство, 

концепцію згоди. 
‒ проінформувати підлітків про основні фактори ризику, котрі 

спричиняють ВІЛ та інші захворювання, ознаки й симптоми цих захворювань, 
про шляхи їх передачі, засоби профілактики, місця, куди можна звернутися за 
консультацією у разі виникнення цієї проблеми; 

‒ проінформувати підлітків та молодь про засоби контрацепції з метою 
запобігання небажаної вагітності; інформування щодо правил безпечної 
сексуальної поведінки і здорового способу життя та формування стійких 
настановлень на їх дотримання; 

‒ відпрацювати навички відмови в різних ситуаціях без почуття провини, 
обговорити можливі випадки тиску на підлітків та їхні стратегії відмови; 

‒ ознайомити з ознаками здорових і нездорових стосунків, навчити 
проектувати власну модель сімейного життя та усвідомлювати власну зону 
відповідальності у будуванні стосунків. 

Учасники тренінгового курсу «ПОВАГА.ЛЮБОВ.СЕКС»: підлітки та 
молодь віком 14-17 років, тобто учні 9-11 класів закладів загальної середньої 
освіти.  
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Рисунок 1 − Організація занять за тренінговим курсом «Повага. Любов. 

Секс» 
 
Організація тренінгового курсу:  
Під час тренінгового курсу учасники розглядають теми, наведені на 

рисунку 2.  

 
Рисунок 2 − Зміст занять тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс» 
 
Заняття тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс» побудовані з 

урахуванням введення в тему, розгляду основного питання, вихід з теми. Зміст 
передбачає виконання рольових вправ, ігор, інтерактивних і творчих, 
аналітичних завдань. Тренер застосовує різні способи об’єднання учасників, що 
сприяє формуванню позитивної групової динаміки. Для виконання практичних 
завдань у змісті занять наведені робочі матеріали, які тренер зможе 
використати під час роботи з дітьми. 

Отже, заняття тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс» побудовані 
таким чином, щоб разом з учасниками підходити до певних висновків і в 
невимушеній позитивній атмосфері обговорювати важливі для підлітків 
питання. У навчальному курсі приділена увага розвитку самоповаги та поваги 
до осіб протилежної статі. Проведення занять навчального курсу сприяє 
розвитку відповідального та безпечного ставлення до себе та інших; допомагає 
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підліткам зрозуміти різницю між здоровими та нездоровими стосунками; 
запобігає насильству; формує навички розпізнавання та уникнення стосунків, 
які можуть бути небезпечними; підлітки набувають навички самозахисту та 
відстоювання власних прав, ефективної відмови у різних ситуаціях тощо. 

 
 
5.2 Організація процесу впровадження тренінгового курсу «Повага. Любов. 
Секс» та його моніторинг 

 
Процес впровадження тренінгового курсу з комплексної сексуальної освіти 

«Повага. Любов. Секс» серед підлітків 14-17 років також передбачає 
ефективний моніторинг та оцінювання як з боку самого тренера, так і з боку 
координуючої установи – КЗВО «ДАНО» ДОР. Для цього необхідні об’єктивні 
дані, які підтверджують або спростовують наявність сприятливих змін у 
знаннях, ставленнях і намірах, що відбулися в учасників під час проходження 
тренінгового курсу. 

Безумовно, тренер – ключова фігура в організації процесу впровадження 
тренінгового курсу та його моніторингу, «єднальна ланка» між адміністрацією 
навчального закладу, батьками та координатором. 

Отримані дані анкетування дозволяють визначити індикатори успішності 
тренінгового курсу, здійснити обробку та аналіз результатів тренінгового 
курсу.  

Оцінка та контроль за якістю тренінгового курсу має такі складові: 
1. Моніторинг роботи з батьками. 
Інструменти (додаток А): 
1. Анкета батьків (заповнюють батьки). 
2. Заява (заповнюють і підписують батьки). 
3. Інформована згода на участь у тренінговому курсі (заповнюють і 

підписують батьки). 
Перед початком тренінгового курсу тренерами з комплексної сексуальної 

освіти проводяться інформаційні зустрічі з батьками, на яких презентується 
тренінговий курс «Повага. Любов. Секс». Батьки знайомляться зі змістом 
завдань занять; розвіюють побоювання стосовно тем курсу та налагоджують 
довірливі стосунки з батьками підлітків.  

Окрім того, батьки, перед тим як прийняти рішення щодо зарахування 
їхньої дитини до проходження тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс», 
мають нагоду поставити запитання, висловити свої думки та побажання щодо 
занять. На всі питання батьків, стосовно тренінгового курсу, тренери 
відповідають чесно та відкрито. 

Оскільки участь у тренінговому курсі є добровільною і потребує 
погодження батьками КЗВО «ДАНО» ДОР було розроблено форми 
Інформованої згоди на участь у навчальному курсі та Заяву, які пропонується 
заповнити і підписати батькам щодо зарахування їхньої дитини до 
проходження курсу. 

Усього батьками було підписано 2300 Інформованих згод та Заяв на участь 
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у тренінговому курсі. 
З метою виявлення рівня очікувань батьків проводиться анкетування 

«Анкета батьків». Під час впровадження пілотного проекту «Повага. Любов. 
Секс» батьки дітей відповідають на питання анкети. Результати аналізу даних 
«Анкета батьків» представлені на рисунку 3. 

 
Рисунок 3 − Результати аналізу даних «Анкета батьків» 

 
2. Моніторинг процесу проведення курсу. 
Інструменти (додаток Б): 
1. Журнал відвідувань (заповнює тренер). 
2. Щоденник ведучого (заповнює тренер). 
3. Анкета зворотного зв’язку (заповнюють учасники). 
Процес моніторингу тренінгового курсу передбачає заповнення «Журналу 

відвідувань» і «Щоденника ведучого» – це роблять тренера після кожного 
проведеного заняття. У «Журнал відвідувань» тренером вноситься інформація 
про учасників курсу (прізвище та ім’я, вік, стать), дати проведення занять, 
відмітки про присутніх / відсутніх. Оцінки у «Журналі відвідувань» не 
ставляться.. По завершенні курсу тренера збирають відгуки учасників за 
допомогою «Анкети зворотного зв’язку», яку пропонують заповнити на 
останньому занятті. 

Збір та аналіз даних «Анкети зворотного зв’язку» дає можливість побачити 
ефективність тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс», проаналізувати сильні 
та слабкі сторони групової динаміки та шляхи вдосконалення роботи тренера. 
На рисунку 4 представлені результати дослідження зворотнього зв’язку 
підлітків. 

Так, найбільш корисними для підлітків виявились наступні теми 
тренінгового курсу: «Більше, ніж дружба: романтичні стосунки» (заняття 2); 
«Якщо щось пішло не так» (заняття 3); «Секс та безпека» (заняття 9); «Що я 
знаю про своє тіло?» (заняття 9); «Дівчаткам ‒ рожеве, хлопчикам ‒ блакитне: 
ґендерні стереотипи» (заняття 11); «Сексуальна та ґендерна ідентичність» 
(заняття 12); «Мистецтво говорити «ні» (заняття 13). 
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Рисунок 4 − Результати дослідження зворотнього зв’язку підлітків 

 
3. Оцінка ефективності курсу. 
Інструмент (додаток В): 
1. Анкетування «До» і «Після» (заповнюють учасники). 
Збір якісних даних для оцінки ефективності здійснюється шляхом 

анкетування «До» і «Після». З метою з’ясування рівня сформованості знань з 
сексуальної освіти (ставлення і прийняття різних проявів стосунків, розуміння 
поняття відповідальності, поняття сексуальних та репродуктивних прав, знання 
щодо засобів контрацепції тощо) підліткам, які взяли участь в пілотному 
проекті, на першому занятті було запропоновано анонімне вхідне анкетування ‒ 
опитування «До». Опитування «Після» проводилось на останньому занятті 
(заняття 15). Для анкетування «До» і «Після» використовувалась єдина анкета. 
Запропонована анкета розроблена з урахуванням рекомендацій Федерального 
центру освіти у сфері охорони здоров’я (BZgA) щодо стандартів сексуальної 
освіти для Європи. Анкетування «До» і «Після» проводять тренери 
тренінгового курсу. 

З метою підтвердження або спростування наявності сприятливих змін у 
знаннях, ставленнях і намірах, що відбулися в учасників під час проходження 
тренінгового курсу нами здійснюється обробка та аналіз кількісних та якісних 
даних анкет підлітків до та після тренінгового курсу. 

Отже, переважна більшість учасників тренінгового курсу «Повага. Любов. 
Секс» високо оцінила своє навчання, як з точки зору користі, яку вони 
отримали, так і з точки зору форми тренінгової роботи. 

Здійснивши обробку даних вхідних анкет підлітків ми отримали певні 
показники знань у сфері сексуальної обізнаності, які наведено на рисунку 5. 
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Рисунок 5 − Результати анкетування підлітків «До» і «Після» тренінгового 
курсу 

 

 
Рисунок 6 − Результати тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс» 

 
За час реалізації (з лютого 2018 року по червень 2021 року) на території 

Дніпропетровської області тренінгового курсу «Повага. Любов. Секс»: 
підготовлено 162 сертифікованих тренери тренінгового курсу «Комплексна 
сексуальна освіта підлітків та молоді: ПОВАГА.ЛЮБОВ.СЕКС»; охоплено 112 
навчальних закладів у Дніпропетровській області; пройшли навчання за 
тренінговим курсом «Повага. Любов. Секс» 2300 підлітків; проінформовано 
про проєкт 2812 батьків (рис. 6). 

Програма навчання заохочувала молодь систематизувати різноманітну 
інформацію, яку вони вже мали про стосунки, сексуальне життя та 
репродуктивне здоров'я, критично переглядаючи існуючу інформацію, 
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звільнившись від міфів та неправильних уявлень, вдосконалюючи навички 
міжособистісного спілкування та розвиваючи емоційний інтелект. 

Програма також здатна виступати в ролі «посередника», допомагати 
почати домашню бесіду про сексуальні стосунки та побудувати культуру 
розмови про сексуальність у сім'ях, де ця тема традиційно не враховується. 

Також на базі Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академії 
неперервної освіти» ДОР тренеркою-експерткою з КСО І.М. Кобзєвою на 
постійній основі проводяться супервізійний семінари, який є інтегрованою 
частиною навчання тренерів з КСО підлітків та молоді Дніпропетровської 
області. Метою супервізійних семінарів є аналіз досвіду проведення 
тренінгового курсу з КСО «Повага.Любов.Секс», надання подальшої підтримки 
втілення проєкту в закладах освіти Дніпропетровської області. 

Під час проведення супервізійних семінарів вирішуються наступні 
завдання: 

1. Опрацьовуються проблемні ситуації, що виникають при плануванні та 
проведенні курсу у взаємодії з батьками, вчителями та адміністрацією школи. 

2. Обговорюються труднощі, які виникають у роботі з підлітками та 
молоддю. 

3. Задокументовується досвід тренерів, їх знахідки у роботі, варіації вправ, 
тощо. 

4. Систематизується отриманий у процесі досвід для використання у 
майбутньому втіленні тренінгового курсу.  

5. Надається емоційна та професійна підтримка тренерам через створення 
умов для рефлексії та проживання отриманого досвіду. 

«Бонусні» результати, які дала програма за час її впровадження: 
− середовище довіри та прийняття; 
− можливість бути своїм; 
− подолання страху бути відторгнутим; 
− позитивний досвід стосунків з групою; 
− переосмислення своїх стосунків; 
− віднаходження особистого ресурсу в ситуації фрустрації; 
− відкритість новому досвіду; 
− розширення світогляду; 
− гармонізація стосунків у парі. 
Інша група тренерів зазначила результати наступним чином: 
− поява дорослого, якому можна довіряти і відкриватися в будь-яких 

темах; 
− більш усвідомлене формулювання своїх думок та почуттів; 
− розуміння, що на одну ситуацію можуть бути зовсім різні погляди; 
− можливість вільно висловлювати свою точку зору та бути почутим; 
− інший погляд на стереотипи, можливість обирати для себе кращий 

варіант поведінки і реагування; 
− засвоєння інформації курсу. 
Отримані результати моніторингу проведення тренінгового курсу свідчать 

про доцільність та важливість подальшого впровадження у закладах освіти 
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Дніпропетровської області та за її межами. 
 
 

Висновки.  
 
КЗВО «ДАНО» ДОР пропонує детально розроблену освітню інноваційну 

технологію щодо формування у підлітків свідоме ставлення до свого тіла, 
гігієни, сексу, як частини культури людства, способів контрацепції, ознак 
сексуального насильства, профілактики хвороб, що передаються статевим 
шляхом, ґендерних стереотипів тощо та інформаційні матеріали для її 
впровадження. 

Також КЗВО «ДАНО» ДОР додатково розроблено та впроваджуються 
тренінгові курси: «Насильство – знаю, дію, захищаю!», «Безпечні кордони 
дитини», «Особистісний простір ‒ територія безпеки», «Життя без насильства», 
«Ціннісні орієнтації сучасної комплексної сексуальної освіти підлітків», 
«Особиста гігієна безпечно та екологічно», «Ми різні – ми рівні: засади 
толерантності», «Інноваційні форми і методи статевого виховання в освітньому 
середовищі», «Статеве виховання дітей з інвалідністю» та ін., які проводяться 
для слухачів курсів підвищення кваліфікації та фахівців у галузі комплексної 
сексуальної освіти області з метою запровадження в освітній процес 
інноваційних підходів щодо здоровʼязбережувальної компетентності та 
запобігання домашнього та ґендерно зумовленого насильства. 

КЗВО «ДАНО» ДОР розроблено навчально-методичний посібник 
«Безпечні кордони дитини» (Кобзєва І. М., Чичкан В. М., Кравченко Л. А., 
Бєлєніннік О. Є. / за заг. ред. І. М. Кобзєвої), який схвалено для використання в 
загальноосвітніх навчальних закладах комісією з психології та педагогіки 
Науково-методичної Ради МОН України, протокол № 2 від 28.08.2020р. та за 
яким розпочато підготовку тренерів вихователів закладів дошкільної освіти та 
вчителів початкової школи закладів середньої освіти.  

У 2021/2022 навчальному році КЗВО «ДАНО» ДОР спільно з 
Департаментом освіти та науки Дніпропетровської області впровадили як 
педагогічний експеримент предмет «ПОВАГА.ЛЮБОВ.СЕКС» для учнів 20 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують повну 
загальну середню освіту в рамках вільнообраних предметів. 

З метою підвищення формування здорових навичок життя та 
впровадження комплексної сексуальної освіти КЗВО «ДАНО» ДОР спільно з 
Департаментом освіти та науки Дніпропетровської області в 2019, 2020 та 
листопаді 2021 проводять Всеукраїнські Форуми «SexEducation Dnipro». 

З напрямками діяльності КЗВО «ДАНО» ДОР в галузі комплексної 
сексуальної освіти Ви можете ознайомитися на сторінках 
https://www.facebook.com/groups/1564038663691544; 
https://www.facebook.com/pls.dnipro  

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1564038663691544
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KAPITEL 6 / CHAPTER 6 
THE RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK ON THE IMPLEMENTATION 
OF A MODEL FOR TRAINING FUTURE MATHEMATICS TEACHERS AT 

THE UNIVERSITY TO WORK WITH GIFTED STUDENTS 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 
DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-05-023 

 
 
Введение 

 
Результат подготовки в университете будущего учителя математики к 

работе с одаренными учащимися – это структурно-уровневое личностное 
образование, отражающее единство мотивационного, когнитивного, 
деятельностного и личностно-рефлексивного компонентов и определяющее 
его способность эффективно работать с одаренными учащимися. 
Мотивационный компонент заключается в развитой профессиональной 
мотивации, потребности в саморазвитии и стремлении выявлять и развивать 
одаренных учащихся. Когнитивный компонент образуют знания о различных 
аспектах работы с одаренными учащимися (содержании, формах, методах, 
технологиях и др.). Деятельностный компонент (методы, формы, средства) 
состоит в умениях и навыках выявления потенциально одаренных учащихся, их 
обучения, развития и воспитания, педагогической поддержки и сопровождения. 
Личностно-рефлексивный компонент выражен профессионально значимыми 
личностными качествами будущего учителя математики (креативность, 
развитое логическое мышление, любовь к профессии, детям, трудолюбие, 
адекватная самооценка своей деятельности и др.). На основании разработанных 
критериев выделены четыре уровня подготовки в университете будущего 
учителя математики к работе с одаренными учащимися: высокий (9-10 баллов), 
средний (6-8 баллов), низкий (4-5 баллов), нулевой (0-3 балла) [1]. 

Исследование проводилось в УО «Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина» с 2010 по 2020 гг. 
 
 
6.1. О модели методической системы подготовки в университете будущих 
учителей математики к работе с одаренными учащимися  

 
Разработанная нами модель методической системы подготовки в 

университете будущих учителей математики к работе с одаренными 
учащимися, включает следующие подсистемы: мотивационно-целевую 
(формирование мотивов и определение иерархии целей), содержательную 
(психолого-педагогический, предметный (математический) и практический 
блоки), и технологическую (методы, средства и организационные формы, 
адекватные целям). Методы, формы и средства формирования методических 
компетенций в совокупности являются авторскими методиками, которые 
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позволяют эффективно формировать специальные компетенции 
(диагностические, прогностические, конструктивные, организационные, 
когнитивные, информационно-коммуникативные, контрольно-оценочные, 
аналитико-рефлексивные). Основу методик составляют идеи решения 
профессиональных задач, сотрудничества, индивидуального сопровождения, 
тьюторства [1-4].  

В содержание подготовки будущего учителя математики к работе с 
одаренными учащимися включено изучение междисциплинарной 
проблематики одаренности и тем, предусматривающих овладение способами 
решения комплексных задач педагогической деятельности [5]. Будущие 
педагоги учатся, как осуществлять диагностику, ставить цели и достигать их в 
процессе обучения и воспитания, проводить отбор содержания обучения 
одаренных в области математики учащихся, моделировать образовательное 
пространство, взаимодействовать с семьей и др.  

Предметный (математический) компонент нацелен на углубление знаний 
студентов по таким дисциплинам, как «Элементарная математика и практикум 
по решению задач», «Методика преподавания математики»; включает 
спецкурсы и дисциплины по выбору: «Методы решения школьных 
олимпиадных задач по математике», «Внеклассная работа по математике в 
средней школе», «Система работы учителя математики с одаренными детьми», 
«Методика и техника научного исследования», «Современные образовательные 
технологии»; управляемую самостоятельную работу; нацелен на формирование 
системы знаний будущих педагогов по таким разделам математики, как теория 
чисел, комбинаторика, теория многочленов, уравнения, неравенства, функции, 
последовательности, ряды, графы, множества, комплексные числа; 
планиметрия, комбинаторная геометрия, стереометрия; методы решения 
олимпиадных задач и др.  

Практический компонент в системе подготовки будущего учителя 
математики к работе с одаренными детьми связан с умениями: проводить 
диагностику и прогнозировать развитие одаренного учащегося; использовать 
приемы и методы для развития математических способностей учащегося; 
использовать эффективные педагогические технологии в работе с одаренными 
учащимися; осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение 
одаренных учащихся. 

Важное место в методической системе отводится формированию 
креативной практико-ориентированной среды: 

– организация в университете научных объединений (центров, творческих 
групп), в состав которых входят одаренные школьники, студенты, молодые 
ученые; 

– организация института наставничества с привлечением успешных 
студентов к работе с одаренными школьниками в качестве наставников; 

– координация работы объединений, в состав которых входят участники 
школьных и студенческих олимпиад;  

– создание Центра олимпиадной подготовки и исследований школьников; 
– работа преподавателей и студентов в профильных лагерях для одаренных 
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школьников, на сборах по подготовке к олимпиадам высокого уровня, на 
различных этапах республиканской олимпиады по математике.  

Особую значимость в рамках разработанной модели приобретает 
внеаудиторная работа студентов – работа в СНИГ, участие в мероприятиях: 

– международная научно-практическая конференция «Формирование 
готовности будущего учителя математики к работе с одаренными учащимися» 
(участвуют ученые, педагоги, студенты, магистранты и аспиранты из Беларуси, 
России, Польши, США, Венгрии, Украины и др.); 

– международный научно-методический семинар «Путь в профессию: о 
работе с одаренными детьми» (участвуют студенты педагогических 
специальностей, учителя математики, специалисты системы образования, 
здравоохранения из Беларуси, Польши, Венгрии); 

– международный конкурс студенческих методических разработок «Мой 
лучший урок математики» (участвуют студенты из Беларуси, Польши, 
Венгрии); 

– факультетский конкурс «Моя профессия – учитель!»; 
– семинары с участием ведущих учителей общеобразовательных 

учреждений города по проблематике развития детской одаренности в области 
математики; 

– международная олимпиада по математике для учащихся 9–11 классов 
учреждений общего среднего образования Брест (Беларусь) – Белосток 
(Польша) – Вильнюс (Литва) – Одесса (Украина) [6]. 

Технология реализации модели подготовки в университете будущего 
учителя математики к работе с одаренными учащимися включает в себя 
следующие составляющие: целеполагание, прогнозирование, планирование, 
организацию взаимодействий, практическое обеспечение процесса 
формирования готовности к работе с одаренными детьми, предусматривающее 
специально отобранное содержание, соответствующие формы, методы и 
средства, позволяющие будущему учителю математики овладеть целостной 
системой специальных знаний, умений, субъектного опыта, выработать 
личностные качества, необходимые для работы с одаренными учащимися; 
управление, требующее интеграции всех компонентов в целостную систему с 
целью ее развития и представляющее собой совокупность трех 
взаимосвязанных процессов – педагогического руководства, самоорганизации, 
саморегуляции; результат, соотносящийся с поставленной целью и задачами 
подготовки будущих учителей математики к работе с одаренными учащимися.  

 
 

6.2. Результаты экспериментальной работы по внедрению модели 
подготовки в университете будущих учителей математики к работе с 
одаренными учащимися 

 
Исследование эффективности подготовки в университете будущих 

учителей математики к работе с одаренными детьми проводилось с помощью 
известных методик; через взаимооценочную деятельность; самооценку 
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(самоаттестацию); конкретный результат по важнейшим аспектам подготовки. 
Для определения эффективности подготовки в университете будущих 

учителей математики к работе с одаренными учащимися нами разработана 
совокупность следующих критериев и их показателей:  

1) критерий мотивации будущих учителей математики (показатели: 
интерес к работе с одаренными детьми; уровень сформированности личностно 
значимых качеств как будущего специалиста: стремления к 
самосовершенствованию в профессиональной деятельности; самооценки);  

2) критерий оценки знаний студентов (показатель: уровень знаний по 
учебным дисциплинам (алгебра, геометрия и преобразования плоскости, 
математический анализ, теория чисел, элементарная математика и практикум 
по решению задач, методика преподавания математики, методы решения 
школьных олимпиадных задач) – результаты успеваемости по семестрам и 
результаты экзаменационных сессий);  

3) критерий оценки умений студентов (показатели: умение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях работы с 
одаренными учащимися; способность на практике самостоятельно и творчески 
решать основные задачи, связанные с обучением и воспитанием одаренных 
учащихся);  

4) критерий управления процессом подготовки будущих учителей 
математики к работе с одаренными учащимися (показатели: качество 
педагогического руководства, уровень самоорганизации студентов). 

Кроме этого, изучено множество конкретных таксономических 
(измеряемых) показателей: количество студентов, вовлеченных в 
исследовательскую и проектную деятельность; количество студентов, ставших 
победителями олимпиад, игр, соревнований, конкурсов; количество студентов, 
работающих с одаренными детьми и др. 

В экспериментальных группах зафиксировано сближение мнений 
студентов по отношению к целям подготовки к работе с одаренными детьми. 
Преподаватели и студенты констатировали, что в ходе экспериментальной 
работы отмечаются положительные тенденции: возросла активность студентов 
в научно-исследовательской деятельности по проблематике работы с 
одаренными учащимися; повысилась успеваемость, возрос интерес к методике 
преподавания математики. 

Студенты-выпускники в анкетах отметили: 
– высокий уровень удовлетворенности результатами собственной 

деятельности; 
– высокий уровень интереса, включенности в деятельность; 
– профессионализм преподавателей;  
– благоприятный психолого-педагогический климат на занятиях; 
– сотрудничество и взаимопомощь. 
Анализ данных, полученных при изучении мотивации профессиональной 

деятельности, позволил выделить три основные группы студентов в 
зависимости от доминирующего отношения к педагогической деятельности с 
одаренными детьми:  
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1) позитивно ориентированные на работу с одаренными детьми (70%); 
2) индифферентные по отношению к работе с одаренными детьми (26%); 
3) негативно ориентированные на работу с одаренными детьми (4%). 
Выделены такие важные характеристики, присущие представителям 

первой группы: принятие одаренных детей; желание с ними работать; 
стремление совершенствовать свои профессиональные умения; трудолюбие; 
адекватная самооценка; позитивная Я-концепция; высокий уровень эмпатии; 
толерантность; гибкость; лидерские способности; стремление к личностному 
росту; способность к самоанализу. 

По результатам тестирования на определение мотивации студентов к 
работе с одаренными учащимися всех участников условно можно распределить 
по трем категориям (с высоким, средним и низким уровнем). Наиболее высокий 
потенциал для работы с одаренными учащимися имеют хорошо успевающие по 
всем предметам студенты. Они – творческие личности, стремящиеся 
использовать нестандартные и нетрадиционные формы обучения, участвуют в 
конференциях, конкурсах, имеют публикации, участвуют в подготовке 
школьников к олимпиадам, конференциям, конкурсам.  

Студенты экспериментальных групп выделили совокупность 
благоприятных условий для развития одаренности в области математики:  

– любовь педагога к детям и профессиональной деятельности;  
– признание в учебном заведении в системе ценностей приоритета 

творческой деятельности и творческой личности; 
– преобладание гуманного, демократического стиля общения;  
– сотрудничество (сотворчество) педагога и учащихся;  
– уважение к личности учащегося в сочетании с разумной 

требовательностью;  
– организация самостоятельной деятельности;  
– индивидуальный подход к учащимся в процессе выявления и развития 

способностей;  
– применение педагогом методов поощрения учащихся;  
– выражение оптимизма и веры в возможности учащихся.  
После педагогической практики (4 курс) ежегодно проводилось 

исследование, направленное на изучение склонности будущих учителей 
математики к работе с одаренными учащимися (использован тест по 
определению склонности учителя к работе с одаренными детьми, автор А.И. 
Доровской). К примеру, в 2020 году, уверенность в том, что современные 
формы и методы работы с одаренными детьми могут быть улучшены, выразили 
70% респондентов. Убеждены в том, что сами педагоги могут внести изменения 
в работу с одаренными детьми 35%, возможно лишь в некоторых случаях – 
55%, «нет» – 10%. Возможность того, что некоторые из личных идей учителей 
способствовали бы значительному улучшению в выявлении одаренных детей: 
утвердительный ответ – 30%, только при благоприятных обстоятельствах – 
54%, в некоторой степени – 16%. Считают, что в недалекой перспективе будут 
играть важную роль в принципиальных изменениях в обучении и воспитании 
одаренных детей 32%; возможно – 49%; маловероятно – 19%. Заняться 
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изучением особенностей неординарных личностей хотят 45%; в зависимости от 
востребованности таких людей в обществе – 35%; не выразили интереса 20%. 
Поиском новых методов развития способностей детей занимаются 20%; не 
занимаются – 24%; удовлетворены тем, что есть, – 54%. Поиском 
теоретического материала для решения данной проблемы намерены заняться 
100% будущих учителей математики.  

Осознание собственных смыслов, целей и ценностей, сущности своей 
профессиональной позиции, приращение знаний играет важнейшую роль в 
становлении педагога, нацеленного на работу с одаренными детьми. Студенты 
экспериментальных групп, на протяжении всего периода обучения, вносили 
данные в матрицу (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Матрица деятельности студентов в процессе подготовки к 

работе с одаренными детьми 

Вид деятельности 
Опыт личности 
Знания Умения Творчество Отношения 

1. Учебно-познавательная     
2. Практическая     
3. Научно-
исследовательская 

    

4. Коммуникативная     
5. Ценностно-
ориентировочная 

    

 
В условиях целенаправленно организуемой креативной практико-

ориентированной образовательной среды университета динамично 
формируются все компоненты профессиональной подготовки учителя к работе 
с одаренными учащимися. Материалы исследований студентов и магистрантов 
внедрены в практику работы ряда общеобразовательных учреждений Брестской 
области: 

1. «Основные идеи и методы решения логических задач при подготовке 
школьников к олимпиадам» – средняя школа № 16 г. Бреста (выпускница Л.С. 
Лавренчук). 

2. «Оптимизация процесса обучения математике одаренных детей в 
условиях профильного обучения» – средняя школа № 22 г. Бреста (выпускница 
С.С. Лось). 

3. «Мониторинг качества обучения математике одаренных детей» – 
Волчинская СШ Каменецкий район (выпускник Д.В. Горник). 

4. «Технологии проблемного обучения математике» – Брестский 
областной лицей имени П.М. Машерова (выпускница О.Г. Дорожко). 

5. «Методы решения диофантовых уравнений на факультативных 
занятиях в средней школе» – Брестский областной лицей имени П.М. 
Машерова (выпускница И.В. Овинович). 

6. «Методы решения алгебраических уравнений 3-й степени на 
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факультативных занятиях в средней школе» – средняя школа № 15 г. Бреста 
(выпускница Е.М. Сацюк). 

7.  «Основные идеи и методы решения функциональных уравнений при 
подготовке школьников к олимпиадам» – средняя школа № 8 г. Кобрина 
(выпускница Т.П. Гугнюк). 

8. «Методы решения алгебраических олимпиадных задач» – БрИРО 
(выпускник Э.Г. Герман). 

9. «Методические подходы к овладению теорией сравнений при 
подготовке школьников к олимпиадам» – ГУО «Лицей № 1 имени А.С. 
Пушкина г. Бреста» (выпускник А.Г. Головач). 

10. «Методы решения уравнения Пелля при подготовке школьников к 
олимпиадам» – ГУО «Лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Бреста» (выпускник 
Ю.В. Яковчук). 

11. «Методы решения уравнений в целых числах при подготовке 
школьников к олимпиадам» – ГУО «Лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Бреста» 
(выпускник И.В. Огиевич). 

12. «Методы решения задач на числовые зависимости при подготовке 
школьников к олимпиадам» – ГУО «Лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Бреста» 
(выпускница А.В. Вавдиюк). 

13. «Методика изучения комплексных чисел при подготовке учащихся 10-
11 классов к олимпиадам по математике» – ГУО «Средняя школа № 16 
г. Бреста» (выпускник Д.Д. Даудов). 

14. «Методика изучения теории графов при подготовке учащихся к 
олимпиадам по математике» – ГУО «Ляховецкий УПК детский сад-средняя 
школа Малоритского района» (выпускница А.В. Лавренюк). 

15. «Методика обучения решению диофантовых уравнений при подготовке 
школьников к олимпиадам» – ГУО «Лицей №1 имени А.С. Пушкина» г. Бреста 
и УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 
(магистрант А.Г. Головач). 

16. «Методика использования информационных технологий при обучении 
учащихся 10–11 классов решению олимпиадных задач по геометрии» – УО 
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» (магистрант 
Н.П. Шейко). 

17. «Методика изучения теории игр и инвариантов при подготовке 
учащихся пятых-седьмых классов к олимпиадам по математике» – ГУО 
«Лукская средняя школа Кобринского района» (выпускница Пашинская Ю.И.). 

Необходимо отметить, что все дипломные и магистерские работы, 
тематика которых тесно связана с различными аспектами работы с одаренными 
учащимися, успешно защищены (получили высокие отметки). Во время 
педагогической практики наиболее способные студенты в школах ведут кружки 
по математике и факультативные занятия. По проблематике работы с 
одаренными детьми студенты подготавливают доклады и выступают на 
конференциях.  

Исследована удовлетворенность студентов 4-го курса результатами 
подготовки к работе с одаренными учащимися. Основанием для данного 
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выбора явилась, во-первых, направленность обучения на удовлетворение 
познавательных потребностей и запросов студентов, а, во-вторых, отсутствие 
иных более надежных критериев. Оценивание по данному критерию 
проводилось по двум направлениям: самооценка результатов деятельности 
студентов; удовлетворенность результатами обучения. Результаты данной 
части исследования приведены в таблице 2. 

 
 

Таблица 2 – Удовлетворенность студентов результатами подготовки к 
работе с одаренными учащимися 

показатели 

самооценка 
результатов 
деятельности 
студентов 

удовлетворенность 
результатами обучения 

средний балл 9,1 9,2 
 

Высокая оценка удовлетворенности результатами обучения позволяет 
констатировать эффективность разработанной и реализованной модели 
подготовки в университете будущих учителей математики к работе с 
одаренными учащимися. 

В качестве критериев степени усвоения знаний, уровня сформированности 
умений и навыков по выделенным предметам нами принята полнота усвоения 
основных понятий и методов. Уровень усвоения знаний и умений определялся 
результатами выполнения тестовых заданий входного, текущего и итогового 
контроля, письменных самостоятельной и контрольной работ, уровнем 
сложности выполненных самостоятельных и индивидуальных заданий, а также 
результатами зачета и экзамена по дисциплинам в целом; результатов курсовых 
работ и государственных экзаменов и др. Для оценки эффективности 
профессиональной подготовки будущих учителей математики к работе с 
одаренными детьми нами использованы следующие характеристики: 
коэффициент усвоения учебного материала и коэффициент эффективности 
разработанной модели (таблица 3).  

Коэффициент усвоения учебного материала по разделу «Методы решения 
олимпиадных задач» определяли по результатам контрольных работ и 
вычисляли по формуле: 

 k =A/P,  (1) 
где k – степень успешности усвоения учебного материала, А – число 

правильно выполненных заданий, Р – общее число предложенных заданий. 
Если k ≥0,7, то это означает, что студент усвоил учебный материал на уровне, 
достаточном для дальнейшего совершенствования своих знаний в процессе 
самообучения.  

Для определения полноты усвоения основных методов решения школьных 
олимпиадных задач по математике использовали поэлементный анализ 
проверочных работ.  
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Таблица 3 – Значение коэффициента усвоения содержания дисциплины 
«Методы решения олимпиадных задач» 

Название темы Коэффициент усвоения 
Контрольная 
группа 

Экспериментальная группа 

Логические задачи 0, 63 0, 77 
Уравнения, неравенства и 
системы в целых числах 

0,64 0, 78 

Задачи по планиметрии 0,60 0, 71 
Комбинаторика  0,61 0, 73 

 
Коэффициент усвоения методов решения вычисляли, используя методику 

А.В. Усовой: 

,                                                      (2) 
где ni – число методов решения, усвоенных i-ым студентом; n – общее 

число методов решения; N – количество студентов.  
 
Системность знаний проверялась логичностью ответа и умением 

соотносить факты, правила и понятия; прочность знаний определялась по 
точности воспроизведения основных положений учебной дисциплины при 
повторных проверках; самостоятельность и реконструкция знаний проявлялась 
в способности анализировать, видеть закономерности и переносить их на 
другие факты, применять знания для решения заданий новых, неизученных 
типов; готовность применять знания и способность к рефлексии проверялась на 
занятиях факультатива для школьников (проводится на базе университета) и во 
время педагогической практики. 

В рамках педагогического эксперимента на четвертом курсе исследовалось 
качество методической подготовки студентов экспериментальных групп на 
основе результатов контрольных работ, экзаменов, педагогической практики. 
Проводилось сравнение и сопоставление с аналогичными показателями 
контрольных групп. Данные свидетельствуют, что качество методической 
подготовки в экспериментальных группах выше, чем в контрольных группах. 
Результаты наблюдений за формированием профессиональных компетенций в 
экспериментальной и контрольной группах представлены на диаграмме 1. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций будущих 
учителей математики оценивался по показателям подготовки к построению 
своей методической системы обучения одаренных в области математики 
учащихся (мотивация, теоретическая подготовка, практическая подготовка, 
креативность).  

Результаты сопоставительного анализа теоретической и практической 
подготовки полученных данных в контрольных и экспериментальных группах 
представлены на диаграмме 2. 
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Диаграмма 1 – Суммарный показатель профессиональной 

компетентности будущих учителей математики (динамика по годам 
обучения) 

 

 
Диаграмма 2 - Результаты сопоставительного анализа теоретической и 

практической подготовки 
 

Результаты сопоставительного анализа креативности полученных данных в 
контрольных и экспериментальных группах представлены на диаграмме 3. 

Для диагностики умений студентов нами использованы измеряемые 
показатели, представленные в таблице 4. 

Системным оцениванием по основным аспектам работы с одаренными 
детьми является характеристика студента-практиканта, заполненная учителем 
математики из общеобразовательного учреждения (таблица 5).  
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Диаграмма 3 - Результаты сопоставительного анализа креативности 

 
Освоение образовательных программ по специальности 1-02 05 01 

«Математика и информатика» должно обеспечить формирование следующих 
групп компетенций: 

– академических компетенций, включающих знания и умения по 
изученным учебным дисциплинам, умение учиться; 

– социально-личностных компетенций, включающих культурно-
ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 
общества и государства и умение следовать им; 

– профессиональных компетенций, включающих способность решать 
задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 
профессиональной деятельности [7]. 

В таблице 6 показана динамика формирования некоторых компонентов 
академических и профессиональных компетенций в вопросах работы с 
одаренными детьми у студентов экспериментальной и контрольной групп.  

Приведенные цифры отражают динамику изменения показателей 
сформированности исследуемых нами компонентов академических и 
профессиональных компетенций будущего учителя математики в вопросах 
работы с одаренными детьми: количество респондентов экспериментальной 
группы с высоким уровнем когнитивного компонента увеличилось на 28,38%, а 
со средним – уменьшилось на 10,2%; с высоким уровнем компонента 
«Обучающая деятельность» увеличилось на 40,91%, а среднего – уменьшилось 
на 30,68%; с высоким уровнем компонента «Развивающая деятельность» 
увеличилось на 23,86%; со средним уровнем – на 1,14%. В контрольной группе 
также зафиксированы положительные изменения. Сопоставление данных, 
представленных в таблице 7, свидетельствует о существенном росте 
результатов в экспериментальных группах на среднем и высоком уровнях и 
явном снижении на низком уровне. Наибольший рост отмечен в знаниях 
студентов о сущности одаренности в области математики, формах и методах  
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Таблица 4 – Методика диагностики уровня подготовки к работе с 
одаренными учащимися 

№ Перечень умений Методы измерения 
показателей 

1. Умение планировать работу с одаренными 
учащимися 

Оценка учебного 
проекта 

2. Умение осуществлять диагностику 
одаренности в области математики 

Экспертная оценка 
преподавателей 

3. 
 

Умение проектировать деятельность 
одаренных учащихся 

Экспертная оценка 
преподавателей  

4. Умение ставить конкретные цели обучения 
одаренных учащихся 

Экспертная оценка 
методиста и учителя 
математики (на 
педагогической 
практике) 

5. Умение осуществлять отбор учебного 
материала для работы с одаренными 
учащимися на уроке 

Экспертная оценка 
методиста и учителя 
математики (на 
педагогической 
практике) 

6. Умение осуществлять отбор учебного 
материала для работы с одаренными 
учащимися во внеклассной деятельности 

Экспертная оценка 
методиста и учителя 
математики (на 
педагогической 
практике) 

7. Умение выбирать адекватные формы, 
методы и средства обучения одаренных 
учащихся 

Экспертная оценка 
методиста и учителя 
математики (на 
педагогической 
практике) 

8. Умение на практике самостоятельно и 
творчески решать основные задачи, 
связанные с обучением и воспитанием 
одаренных учащихся  

Наблюдение за 
работой студентов  

9. Умение анализировать различные аспекты 
работы с одаренными учащимися  

Выполнение 
контрольного 
задания 

10. Умение ориентироваться в различных 
образовательных ресурсах, необходимых в 
работе с одаренными учащимися  

Выполнение 
тестового задания 

 
работы с одаренными детьми на уроках и во внеурочной деятельности, 
особенностях подготовки к олимпиадам и особенностях организации научно-
исследовательской работы. В процессе формирующего эксперимента студенты 
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стали не только лучше понимать значимость эффективной работы с 
одаренными детьми, но и осознали важность этого направления 
профессиональной деятельности для своего личностного развития.  
 
Таблица 5 – Характеристика студента-практиканта по основным аспектам 

работы с одаренными детьми 
№ п\п Критерии Оценка 

(нужное подчеркнуть) 
1. Степень профессиональной мотивации к 

работе с одаренными детьми 
высокая 
средняя  
низкая 

2. Уровень коммуникативной культуры 
(умение целесообразно общаться и строить 
конструктивные взаимоотношения с 
одаренными детьми) 

высокая 
средняя  
низкая 
 

3. Способность к профессиональному 
сотрудничеству с педагогами в вопросах 
работы с одаренными детьми 

способен 
не способен 

4.  Степень соответствия личностных качеств 
практиканта к работе с одаренными детьми 

соответствует 
не в полной мере  
не соответствует 

5. Степень предметной подготовленности к 
работе с одаренными детьми 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 

6. Степень овладения технологиями обучения 
одаренных детей 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 

7. Наличие организационно-управленческих 
умений, навыков работы с одаренными 
детьми 

сильно сформировано 
средне сформировано 
слабо сформировано 

8. Способность интегрировать теоретические 
знания и практические умения и навыки в 
работе с одаренными детьми 

способен 
не способен 

9. Способность сформулировать, 
спроектировать и организационно 
реализовать модель работы с одаренными 
детьми  

способен 
не способен 

10. Уровень профессиональной компетентности 
в вопросах работы с одаренными детьми 

высокий 
средний 
низкий 

11. Уровень мотивированности и 
подготовленности к будущей 
профессиональной деятельности с 
одаренными детьми 

высокий 
средний 
низкий 
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Таблица 6 – Динамика формирования некоторых компонентов 
академических и профессиональных компетенций будущего учителя 

математики в вопросах работы с одаренными детьми 
Компоненты 
академической и 
профессионально
й компетентности 
будущего учителя 
математики в 
вопросах работы с 
одаренными 
детьми  

Уровни Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа 

Начало 
эксперимент
а 

Конец 
эксперимен
та 

Начало 
эксперимента 

Конец 
эксперимента 

К-во 
сту. 

% К-во 
студ
. 

% К-во 
студ. 

% К-во 
студ. 

% 

Академические 
компетенции 
Когнитивный 
компонент 

высокий 17 19,32 42 47,7 12 16 14 19 
средний 55 62,5 46 52,3 50 66,7 47 63 
низкий 16 18,18 0 0 13 17,3 14 18,7 

Профессиональн
ые компетенции 
Обучающая 
деятельность 

высокий 20 22,73 56 63,6 16 21,3 22 29,3 
средний 59 67,04 32 36,4 51 68 46 61,3 
низкий  9 10,23 0 0 8 10,7 7 9,3 

Профессиональн
ые компетенции 
Развивающая 
деятельность 

высокий 12 13,64 33 37,5 9 12 9 12 

средний 54 61,36 55 62,5 48 64 51 68 
низкий 22 25 0 0 18 24 15 20 

 
Достоверность полученных результатов определялась с помощью критерия 

Пирсона и компьютерной программы SPSS (математической статистики для 
педагогических исследований). Эмпирическое значение χ2 превысило 
достоверный уровень статистической значимости (a ≤ 0,05): χ2

эмп > χ2
крит

 (28,005 
> 5,991) – для когнитивного компонента; χ2

эмп > χ2
крит

  (27,144 > 5,991) – для 
компонента «Обучающая деятельность»; χ2

эмп > χ2
крит

  (23,44 > 5,991) – для 
компонента «Развивающая деятельность».  

Среди членов СНИГ исследована связь между индивидуальными 
показателями уровня подготовки к работе с одаренными детьми и 
успеваемостью по итогам сессии. 

Сформулируем гипотезы: 
Н0 – корреляция между показателями уровня подготовки к работе с 

одаренными детьми и успеваемостью по итогам сессии не отличается от нуля. 
Н1 – корреляция между показателями уровня подготовки к работе с 

одаренными детьми и успеваемостью по итогам сессии статистически значимо 
отличается от нуля. 

Для ответа на поставленный вопрос были проранжированы значения 
показателей уровня подготовки студентов-членов СНИГ к работе с одаренными 
детьми и средние значения результатов сессии. Результаты представлены в 
таблице 7. 
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Таблица 7 – Связь между индивидуальными показателями уровня 
подготовки к работе с одаренными детьми и успеваемостью по итогам 

сессии 
№ 
студента 
по 
списку 

Ранги показателей 
уровня подготовки 
 

Ранги показателей 
итогов сессии 
 

d 
 

d2 

 

1. 2 2 0 0 
2. 5 7 -2 4 
3. 1 3 -2 4 
4. 7 4 3 9 
5. 3 1 2 4 
6. 9 10 -1 1 
7. 4 6 -2 4 
8. 8 5 2 4 
9. 10 9 1 1 
10. 6 8 2 4 
Сумма 
 

   35 

 
Используем формулу для подсчета рангового коэффициента корреляции 

Спирмена:  

Rs =1 – 6 ∙ , 
где n – количество ранжируемых признаков; d – разность между рангами 

по двум переменным для каждого испытуемого. 

Rs =1 – 6 = 1 –  = 1 –  =  =0, (78) ≈0,79. 
По таблице определяем критические значения коэффициента ранговой 

корреляции для числа испытуемых n=10: Rкр. =0, 64 для α≤0,05, Rкр. =0,79 для 
α≤0,01. Полученное эмпирическое значение коэффициента корреляции совпало 
с критическим значением для уровня значимости α≤0,01. Следовательно, 
гипотеза Н0 отвергается, а принимается гипотеза Н1. Можно утверждать, что 
уровень подготовки студентов к работе с одаренными детьми и их 
успеваемость по итогам сессии положительно связаны между собой. 

Управление процессом подготовки будущих учителей математики к работе 
с одаренными учащимися мы рассматриваем как совокупность трех 
взаимосвязанных процессов – педагогического руководства, самоорганизации и 
саморегуляции (таблица 8).  
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Таблица 8 – Управление процессом подготовки будущих учителей 
математики к работе с одаренными детьми 

Педагогическое руководство Самоорганизация и 
саморегуляция 

Организация деятельности студентов по 
определению целей и задач подготовки к 
работе с одаренными детьми 

Осмысление целей и задач 

Стимулирование положительного 
отношения студентов к деятельности по 
подготовке к работе с одаренными 
детьми 

Развитие и углубление 
потребностей и мотивов 

Определение содержания деятельности 
по подготовке будущих учителей 
математики к работе с одаренными 
детьми 

Восприятие, осмысление 
содержания деятельности 

Организация личностно и общественно 
значимой деятельности по достижению 
целей 

Проявление личностно-
смыслового отношения к 
деятельности и волевых усилий  

Контроль, регулирование и коррекция 
процесса подготовки будущих учителей 
математики к работе с одаренными 
детьми 

Самоконтроль и самокоррекция 
деятельности 

Рефлексия результатов деятельности 
студентов и педагогической деятельности 

Рефлексия результатов 
деятельности по подготовке к 
работе с одаренными детьми  

 
 
Выводы 

 
Педагогический эксперимент, проведенный с использованием 

предложенных в работе критериев и средств оценки эффективности 
показателей уровня подготовки будущих учителей математики к работе с 
одаренными детьми, уровня сформированности их профессиональных 
компетенций, показал, что подготовка протекает наиболее эффективно, если 
теоретические основы работы с одаренными учащимися включаются в 
содержание обучения студентов, а подготовка будущих учителей математики к 
работе с одаренными учащимися рассматривается как одна из приоритетных 
целей; концептуальные основания и подсистемы: мотивационно-целевая 
(формирование мотивов; определение иерархии целей), содержательная 
(психолого-педагогический, предметный (математический) и практический 
блоки), и технологическая (методы, средства и организационные формы, 
адекватные целям) определяют методическую систему подготовки в 
университете будущих учителей математики к работе с одаренными 
учащимися; подготовка будущих учителей математики к работе с одаренными 
учащимися обеспечивается разработанной методической системой; 
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соблюдаются педагогические условия функционирования модели методической 
системы подготовки в университете будущих учителей математики к работе с 
одаренными учащимися.  

Педагогические условия функционирования методической системы 
подготовки в университете будущих учителей математики к работе с 
одаренными учащимися:  

– компетентность профессорско-преподавательского состава в вопросах, 
связанных с важнейшими аспектами подготовки будущих учителей математики 
к работе с одаренными учащимися;  

– актуализация мотивационных установок будущих учителей математики 
на работу с одаренными учащимися; 

– реализация в рамках профессионально-ориентированных дисциплин 
программы подготовки будущих учителей математики к работе с одаренными 
учащимися; 

– реализация возможности освоения современных образовательных 
технологий обучения одаренных в области математики учащихся; 

– реализация технологических приемов активизации самостоятельной 
познавательной деятельности будущих учителей математики; 

– реализация системы диагностики и контроля уровня сформированности 
профессиональных компетенций, необходимых в работе с одаренными 
учащимися; 

– наличие в образовательном учреждении креативной практико-
ориентированной среды обучения и целесообразных коммуникаций; 

– управление процессом подготовки будущих учителей математики к 
работе с одаренными учащимися как совокупность трех взаимосвязанных 
процессов – педагогического руководства, самоорганизации и саморегуляции.  

Подготовку в университете будущего учителя математики к обучению и 
развитию одаренных детей следует рассматривать как сложный, закономерный 
процесс влияния на количественные и качественные изменения в компонентах 
выделенной системы.  

Перспективным направлением для дальнейшей разработки является 
создание развернутой типологии моделей подготовки в университете будущего 
учителя математики к работе с одаренными учащимися.  

Кроме этого, требуется комплекс исследований теоретико-
методологического характера, раскрывающих особенности деятельности по 
подготовке будущего учителя математики к работе с одаренными учащимися в 
различных вузах.  

Специального изучения требует вопрос о взаимосвязи, 
взаимообусловленности и взаимозависимости между компонентами системы 
подготовки в университете будущего учителя математики к работе с 
одаренными учащимися. 
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