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Аннотация 

Данная статья посвящена созданию условий, необходимых для формирования интереса младших 

школьников к здоровому образу жизни в общеобразовательной организации. Рассмотрены вопросы о глав-

ных негативных характеристиках повышения утомляемости учащихся, соотношения между динамиче-

скими и статическими нагрузками, приведены примеры методов оздоровления детей.  

Abstract 

This article is devoted to creation of conditions necessary for formation of interest of younger schoolboys to 

a healthy way of life in the General educational organization. The questions about the main negative characteristics 

of students ' fatigue increase, the ratio between dynamic and static loads are considered, examples of methods of 

children's recovery are given. 

Ключевые слова: формирование культуры здоровья, здоровьесберегающая педагогическая деятель-

ность, интерактивные технологии. 

Keywords: formation of health culture, health-saving pedagogical activity, interactive technologies. 

 

Анализ состояния здоровья детей младшего 

школьного возраста показывает, что с каждым го-

дом возрастает количество детей с хроническими 

заболеваниями, с различными проблемами в физи-

ческом и психическом развитии. В основе причин 

различного рода неблагополучий лежат, с одной 

стороны, факторы биологического порядка (заболе-

вания родителей, нарушение питания детей), с дру-

гой стороны серьезное отрицательное влияние ме-

ханизмов социального, культурного и сугубо педа-

гогического характера.  

Одной из главных негативных характеристик 

начальной школы выступает специфический «дви-

гательный голод» ребенка. 

Сегодня в общеобразовательных организациях 

умственная деятельность по-прежнему относится к 

числу самых трудных для учащихся. При ее интен-

сивности и длительности у школьников начинает 

развиваться утомление. Его биологическое значе-

ние двойственно: с одной стороны, оно является за-

щитной, охранительной реакцией от чрезмерного 

истощения организма, а с другой – стимулятором 

восстановительных процессов и повышения его 

функциональных возможностей. О начале утомле-

ния свидетельствуют следующие признаки: 

- снижение продуктивности учебного труда 

(увеличение количества ошибок); 

- ослабление внутреннего торможения (рассе-

янность внимания); 

- ухудшение регуляции физиологических 

функций (аритмия, нарушение координации движе-

ний); 

- появляется чувство усталости. 

Эти признаки не стойкие, они быстро исчезают 

во время отдыха на перемене или после возвраще-

ния из школы. Однако при неблагоприятных гигие-

нических условиях, при несоблюдении рациональ-

ного режима учебного труда и отдыха может 

наблюдаться не только утомление, но и переутом-

ление, при котором происходят более глубокие и 

стойкие изменения в поведении и деятельности 

учеников. Эти признаки уже не исчезают после 

кратковременного отдыха и даже после ночного сна 

нормальной продолжительности. Для полного вос-

становления работоспособности, ликвидации 

нервно-психических расстройств и нарушений ре-
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гуляторных процессов в организме школьникам не-

обходим не только более длительный отдых, но и в 

ряде случаев – лечение с применением медикамен-

тозных средств.  

Учебная работа требует также и длительного 

сохранения вынужденной рабочей позы, создаю-

щей значительную нагрузку на опорно-двигатель-

ный аппарат и мышечную систему детей. 

Мы считаем, чтобы будущее поколение было 

здоровым, в режиме дня современного школьника 

соотношение между динамическими и статиче-

скими нагрузками должно быть сбалансировано.  

Двигательная активность – одна из основ-

ных, генетически обусловленных биологических 

потребностей человеческого организма, которая яв-

ляется фактором сохранения постоянства внутрен-

ней среды, обеспечивает быструю адаптацию к из-

меняющимся условиям. Бегающий, играющий и 

прыгающий ребенок глубоко и часто дышит, 

сердце его сильно бьется, разгораются щеки, он 

приходит в приятное возбужденное состояние. При 

активном движении, дети не только расходуют, но 

и копят энергию, которая дает им возможность 

строить мозг, тело, интеллект. Чем активнее рабо-

тают мышцы, тем жизнеспособнее человек. 

Одним из методов оздоровления детей явля-

ется утренняя зарядка. Само слово говорит о том, 

что дети получают заряд бодрости на целый день. 

Поэтому они должны получить серьезную физиче-

скую нагрузку. В своей работе мы придерживаемся 

норм нагрузки в соответствии с «Основной обще-

образовательной программой». Заниматься детьми 

утренней зарядкой необходимо ежедневно. 

Физкультурная минутка - динамическая па-

уза, которую проводим с целью предупреждения 

утомления на занятиях, связанных с длительным 

сидением в однообразной позе, требующих сосре-

доточенного внимания и поддержания умственной 

работы на хорошем уровне. Она повышает общий 

тонус, моторику, способствуют тренировке по-

движности нервных процессов, развивает внима-

ние и память, создает положительный эмоциональ-

ный настрой и снимает психоэмоциональное напря-

жение. Физкультминутки проводятся в середине 

урока. Длительность от 1,5 до 2 минут. Формы раз-

нообразны: в виде упражнений общеразвивающего 

воздействия (движения головы, рук, туловища, 

ног), подвижной игры, дидактической игры с раз-

ными движениями, танцевальных движений и игро-

вых упражнений. Комплекс включает 4-6 упражне-

ний с обязательным повторением 4-6 раз. Упражне-

ния могут выполняться сидя или стоя, вслед за 

показом или вместе с учителем. Являются обяза-

тельными для всех классов начальной школы. По-

могает повысить эффективность урока. 

Артикуляционная гимнастика – упражне-

ния для тренировки органов артикуляции (губ, 

языка, нижней челюсти, мягкого неба), необходи-

мые для правильного звукопроизношения, помо-

гают быстрее «поставить» правильное звукопроиз-

ношение, преодолеть уже сложившиеся нарушения 

звукопроизношения.  

Психогимнастика, прежде всего, направлена 

на использование выразительных движений в вос-

питании эмоций и высших чувств и на приобрете-

ние навыков в расслаблении. Младшие школьники 

изучают разные эмоции и учатся управлять ими, 

овладевают азбукой выражения эмоций.  

Пальчиковая гимнастика. Тренировка тон-

ких движений пальцев кисти рук. В результате ки-

сти рук учащиеся приобретают хорошую подвиж-

ность, гибкость, исчезает скованность движений. 

Функции руки оказывают большое стимулирующее 

влияние на деятельность детского мозга, психику 

школьников. Выполняя пальчиками различные 

упражнения, ученик достигает хорошего развития 

мелкой моторики рук, которая, не только оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи, но и под-

готавливает руку ребенка к его дальнейшему 

успешному обучению. Пальчиковая гимнастика 

проводиться в рифмованной стихотворной форме и 

носит увлекательный характер.  

Гимнастика ортопедическая. Система 

упражнений, направленная на профилактику нару-

шений осанки и плоскостопия.  

Гимнастика для глаз – упражнения для сня-

тия глазного напряжения, является средством про-

филактики зрения. Глазодвигательные упражнения 

позволяют расширить поле зрения, улучшить вос-

приятие. Рекомендуется показ учителя и использо-

вание наглядности. Для снятия зрительной утомля-

емости мы используем тренажер разработанный В. 

Ф.Базарным. Его методика позволяет создать усло-

вия для предупреждения устранения близорукости. 

Дыхательная гимнастика - специальные 

упражнения, позволяющие очистить слизистую 

оболочку дыхательных путей, укрепить дыхатель-

ную мускулатуру, улучшить самочувствие ребенка. 

Она выполняется по рекомендациям логопеда.  

При проведении физкультурных пауз обеспе-

чивается некоторое снижение умственного утомле-

ния, улучшается память и внимание учащихся. Для 

этого можно применять комплексы общеразвиваю-

щих упражнений, танцевально-ритмическую гим-

настику и ритмические танцы. Физкультурные па-

узы - отличаются от физкультминуток длительно-

стью и проводятся в течение 6-10 минут (6-8 

упражнений) 

Физкультурные мини-паузы - самая корот-

кая форма активного отдыха, которая выполняется 

в течение 20-30 секунд (до 1 минуты). Выполняя 

упражнение или специальный прием несколько раз 

в ограниченное время, можно эффективно снять за-

торможенное состояние с нервных центров коры 

головного мозга или напряжение с отдельных мы-

шечных групп, усилить кровообращение. Мини-па-

узы у школьников повторяются постоянно: дети 

начинают вертеться, крутить головой, отвлекаться, 

что говорит о наступившем утомлении. В этих слу-

чаях целесообразно провести мини-паузу: 1-2 

упражнения типа потягивания, встряхивания ру-

ками, самомассажа рук, спины, дыхательных 

упражнений.  
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Динамическую паузу желательно проводить 

на свежем воздухе в течение 25-30 минут. Содержа-

ние: подвижные игры, игры-эстафеты, игры-ат-

тракционы, элементы спортивных игр, самостоя-

тельные игры детей по интересам. Она поможет 

поддержать работоспособность, снять статическое 

напряжение, умственное и физическое утомление 

учащихся. 

На уроках и во внеурочной деятельности часто 

применяем интерактивные игры. Они помогают 

разнообразить деятельность, мотивируют на даль-

нейшую плодотворную работу. 

К таким играм относится и интерактивный 

пол. Эта технология с безграничными возможно-

стями способна преобразовать любое пространство 

в незабываемую платформу для удовольствия и но-

вых впечатлений, которая идеально подходит для 

школы. Интерактивный пол является отличным 

способом для сочетания умственной и физической 

активности, что отличает его от традиционных ме-

тодов. Способствует развитию познавательных 

навыков у детей. Различные игры и настраиваемые 

шаблоны дают возможность всем желающим при-

ятно и с пользой провести время. Проецируемые 

изображения имеют интуитивно понятную систему 

реагирования на малейший жест или движение, что 

позволяет младшим школьникам легко вступать во 

взаимодействие и получить незабываемый аудио-

визуальный опыт. Система помогает развитию ин-

клюзивной практики в системе образования путем 

привлечения учащихся всех возрастов и способно-

стей.  

Эффективность работы по комплексному под-

ходу в организации оздоровительной работы с 

младшими школьниками определена следующими 

показателями: 

1. Снижение заболеваемости.  

2. Повышение двигательной активности детей. 

3. Улучшение соматических показателей здо-

ровья и показателей физической подготовленности 

школьников. 

4. Сознательное отношение к собственному 

здоровью и использование доступных способов его 

укрепления. 

5. Сотрудничество педагогов с родителями в 

вопросе организации здорового образа жизни. 

Понимая государственную значимость работы 

по формированию, укреплению, сохранению здо-

ровья своих воспитанников, коллектив нашей об-

щеобразовательной организации активно работает 

по здоровьесбережению, оптимально используя ма-

териальные, интеллектуальные и творческие ре-

сурсы.  

«Процесс формирования ценностного отноше-

ния к здоровью происходит через саморазвитие 

личности, через гармонизацию отношений чело-

века с самим собой, с окружающими людьми» [2; 

стр.44]. Для того чтобы управлять своим здоровьем 

человеку, прежде всего, необходимо изменить к 

нему отношение, взять на себя ответственность за 

свое здоровье, получить необходимую сумму зна-

ний. 
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Анотація 

Мета дослідження – показати присутність демонологічних мотивів у сфері родильної обрядовості; 

проаналізувати ті народні вірування, забобони, табу, які, за уявленням горян, впливали на стан породіллі, 

майбутню долю новонародженої дитини тощо; описати ритуально-магічні дії, які захищали обох від нега-

тивного впливу «нечистої сили». Методологічна основа дослідження –системний підхід до вивчення явищ 

та об’єктів традиційної культури. Польовий етнографічний метод використано для розширення фактоло-

гічної бази дослідження, уточнення змісту та суті окремих елементів демонологічного пласту родильної 

обрядовості. У процесі дослідження залучено історико-порівняльний метод. Наукова новизна дослідження 

полягає у розширенні знань про демонологічний аспект родильної обрядовості завдяки залученню у нау-

ковий обіг нових фактологічних даних. Незважаючи на значні перешкоди (урбанізаційні процеси, вплив 

церкви, ЗМІ), все ж досліджувана ділянка традиційної культури та обраний етнографічний район мають 

хороші перспективи. Для цього є підстави, зокрема, відносно добре збережена етнокультурна спадщина 

місцевого населення, давнє походження багатьох елементів родильної обрядовості і системи демонологі-

чних уявлень бойків загалом. Встановлено, що більшість вірувань, табу, приписів мають ірраціональну 

міфологічну основу. Проте деякі з них (зокрема, необхідність якнайшвидшого проведення обряду хре-

щення, способи захисту від зурочення тощо) побутують і сьогодні серед гірського населення Карпат. 

Abstract 

The aim of the research is to show the presence of demonological motives in the field of the birthing rituals; 

to analyze those people's beliefs, prejudices, taboos, which, according to the highlanders, influenced the state of 

pregnant women, the future fate of a newborn child, etc., describe ritual-magic actions that defended both from 

the negative effects of «evil spirits». The methodological basis of the study is the principle of historicism, a sys-

tematic approach to the studying of phenomena and objects of traditional culture using general scientific methods, 

primarily systematization and generalization. In order to expand the source base, the field ethnographic expeditions 

were conducted. Field ethnographic method was used to expand the factual basis of research, updating it with new 

colorful details, clarifying the content and nature of the individual elements of demonological layer of the birthing 

ceremonies, observing the transformation of traditional beliefs. Distributed in ethnology methods of relics and 

historical-comparative method were used in the process of research. The scientific novelty of the study is to 

broaden the knowledge about the demonological aspect of birthing ritualism by attracting new factual data into 

scientific circulation, especially field ethnographic materials. Conclusion. Despite significant obstacles (urbaniza-

tion processes, the impact of the church, the media, the imperfect state policy in the field of culture, tourism, etc.) 

investigated area of traditional culture and the chosen ethnographic method have good perspectives. There are 

grounds for this, in particular, the relatively well-preserved ethnocultural heritage of the local population, the an-

cient origin of many elements of the birthing rituals, and the system of demonological beliefs of the Boykos in 

general. It is concluded that most beliefs, taboos, and ordinances have an irrational mythological basis. However, 

some of them (such as the necessity for early ritual of christening, methods of protection against evil eye etc.) are 

prevalent among the highlanders of the Carpathians today, indicating their rationality. 

Ключові слова: народна демонологія, народна культура, родильна обрядовість, бойки. 

Keywords: folk demonology, folk culture, birthing ritualism, the Boykos. 

 

Постановка проблеми. Нині, в добу незалежної 

України актуальною є проблема збереження етно-

культурної спадщини. Саме тому архиважливого 

значення набуває вивчення традиційної культури, 

поглиблене дослідження всіх її компонентів, зок-

рема «нижчої» міфології. Питання народної демо-

нології, її осмислення належить до пріоритетних, 

адже воно «присутнє» в усіх сферах традиційно-по-

бутового життя, пояснюючи усе, що відбувається у 

світі, впливом демонів – атмосферні і природні 
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явища, причини хвороб, долю людини, господар-

ську діяльність тощо. Не винятком є і сімейна, зок-

рема родильна обрядовість, яка насичена різнома-

нітними демонологічними мотивами. 

Мета статті – показати присутність демоноло-

гічних мотивів у сфері родильної обрядовості; про-

аналізувати ті народні вірування, забобони, табу, 

які за уявленням горян впливали на стан породіллі, 

майбутню долю новонародженої дитини; описати 

ритуально-магічні дії, які захищали обох від нега-

тивного впливу «нечистої сили»; акцентувати на 

тих магічних рецептах, які мають давнє світоглядне 

походження та практичне застосування навіть у су-

часному ХХІ столітті. 

Аналіз досліджень і публікацій. Одним із пер-

ших описів народної культури бойків було здійс-

нено Ігнацієм Любичем-Червінським у праці 

«Okolica zadniestrska między Stryjem i Łomnicą», де 

автор в тому числі й проаналізував обряд хрещення 

дитини та звичай його святкування (Lubicz-

Czerwińskyj, I. 1811, s. 247–249). Магічний аспект 

окремих вірувань, пов’язаних із дитиною на Бойкі-

вщині, розглядав Данило Лепкий. Це способи захи-

сту немовляти від русалок, смерті; уявлення про по-

шуки хреста померлою дитиною; магічні методи лі-

кування, обряди хрещення та хрестин (Лепкий, Д. 

1884, 1886, 1887). Ян Фальковський і Богдан Паш-

ницький у праці «Na pograniczu łemkowsko-

bojkowskiem» коротко охарактеризували магічний 

компонент у заборонах для вагітної жінки, символі-

чних предметах, що їх додавали до купелі, обме-

женнях-табу для породіллі (Falkowski & Pasznycki 

1935, s. 73–74). 

Родильну обрядовість Бойківщини сьогодні 

вивчають Роман Гузій та Леся Горошко, які пода-

ють загальний опис родильних звичаїв та обрядів, 

відповідно й магічних, що побутували на Старосам-

бірщині (Гузій & Горошко 2010). Аналіз трансфор-

мацій, порівнюючи традиційні й нові елементи в 

родильній обрядовості Бойківщини, здійснює Зо-

ряна Небесна (Небесна, З. 2010). Однак сучасних 

розвідок, які б акцентували на демонологічному 

контексті родильної обрядовості бойків, на жаль, 

обмаль. 

Виклад основного матеріалу. Традиційно важ-

ливою подією для кожної сім’ї є народження ди-

тини. Згідно з традиційними уявленнями українсь-

ких горян, час та обставини зачаття мали визнача-

льний вплив на долю дитини. Бойки вірили, що 

діти, зачаті на Великдень, ставали вовкунами або ж 

«як ся дітина зробит на велике свято, то та дітина 

нечиста – опирь»1. За народними переконаннями, 

надприродні здібності можуть мати ті, хто народи-

вся в понеділок і кого мати у понеділок відлучила 

від грудей. Магічною властивістю наділяли і «соро-

чку», в якій народилася дитина – остання буде схи-

льною до знахарства. 

                                                           
1 Архів Львівського національного університету імені 

І.Франка (далі – Архів ЛНУ). Ф. 119. Оп. 17. Спр. 211-Е. 

Арк. 15. 
2 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 216-Е. Арк. 17. 
3 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 214-Е. Арк. 13. 

Слід зауважити, що у південних слов’ян, в 

яких мотив демонів долі виражений чітко, після 

першого зістригання дитини її волосся викидали на 

смітник (гній) – це була своєрідна жертва опікунам 

роду. Як писав польський дослідник Адам Брюк-

нер, у давнину слов’яни з першого обстриженого 

волосся дитини варили «бабину кашу» для рожа-

ниць, щоб випросити в них щасливу долю для ново-

народженого (Brückner, А. 1980, s. 171). На Бойків-

щині також побутують фрагментарні свідчення про 

демонів долі: «Баба-повитуха знала, що дітину че-

кає. Як ся дітина вродила, то якась душьи стойит 

під вікном і всьо бабі розказує про ту дітину: «Як 

уже відгуляли весілля – то дівка ся покриє. Як буде 

у вінци – буде ся віддавати. Як уже його поколи-

сали – то ся повісит»2; «Баба, шо діти відбирала – 

до неї прийшли заночувати Ісус Христос і Павло. І 

в’ни їй наперед розказували долю дітини: «Той, шо 

воловід суче у запічку, має сі повісити»3. 

Припускаємо, що в давні часи з огляду на тоді-

шні побутові й гігієнічні умови немовлята нерідко 

могли народжуватися з різними зовнішніми ва-

дами. Діти з великими головами, потворними об-

личчями тощо могли бути підставою для вірувань у 

жіночих демонів типу повітрулі, вітерниці, переле-

сниці, які підмінюють дітей чи ссуть їхні груди; а 

також для легітимізації абортів чи навіть дітовбив-

ста. Про це свідчать зібрані польові матеріали. На-

родження «інакшої» дитини викликало страх у ко-

жної матері, а страх породжував віру в щось ірраці-

ональне. До прикладу, різноманітні фізичні 

відхилення новонародженого давали підґрунтя 

уподібнювати його до представників демонологіч-

ного пантеону: «Лупирь – то вродилося таке рахі-

тне, червоне було, росло хіба в голову»4. 

Поведінка вагітної жінки регламентувалася чі-

ткими магічними приписами. Зокрема, гуцули стве-

рджують: якщо вагітна витягне май (гілка, якою за-

маюють оселю і подвір’я на Зелені свята. – Н. В.) із 

грядки (частина городу. – Н. В.), то її майбутню ди-

тину ссатимуть майки (Онищук, А. 1909, с. 59). Ма-

буть, тому бойки «листя з маю збирали і малу ді-

тину в тому купали, і казали, шо той май перше во-

лосся в дітини витігає (сприяє швидкому росту 

волосся. – Н. В.)»5; «То в маї добре діти купати, ко-

трі злі малими – не хочут спати»6. 

У карпатських селах вважали, що вагітним не 

можна ні в чому відмовляти, щоб майбутня дитина 

нічого не просила, тобто не стала жебрачкою7. 

Отож доля дитини, навіть обставини її смерті, у на-

родній уяві, детермінувалися поведінкою вагітної. 

Бойки вірили, що майбутня мати в жодному разі не 

повинна брати до рук мотузки і щось плести вза-

галі, бо тоді її дитина повіситься (Франко, І. 1898, 

с. 180). Очевидно, труднощі материнства іноді што-

вхали жінок на аморальні вчинки (аборти, дітовбив-

4 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 209-Е. Арк. 6. 
5 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 209-Е. Арк. 21. 
6 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 210-Е. Арк. 7. 
7 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 215-Е. Арк. 11. 
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ства). Проте сільська громада їх частково виправдо-

вувала. Зокрема, коли довго не було дощу «…жона 

вагітна має ся купати в прорубі, то дощ піде. Але 

казали, шо її дитина на воді має погибнути, не до-

живе свого віку, втопиться»8. 

Особливі магічні засоби захисту використову-

вали мешканці Бойківщини і після народження ди-

тинки, на котру, як вірили, підстерігало чимало те-

мних сил. Зокрема, здатністю врікати (шкодити по-

глядом. – Н. В.) – особливо нехрещену дитину – 

володіла «нечиста» жінка (в якої були регули. – Н. 

В.): «споганити може жона дітину, коли «на ній є» 

(Толстая, М. 2001, с. 485). Коли ж дитина захворіє, 

то «викатували» хворобу з допомогою яйця. Батько 

дитини ніс це яйце опівночі в дупло верби, що ро-

сла на перехресті чотирьох доріг. На Рожнятівщині 

Івано-Франківської області народним лікарем дитя-

чих хвороб виступає коваль: «Як у дітини струпи – 

то коваль тим квачем, що пригашує, мастит»9. На 

Закарпатті людиною, яка могла впливати на всі 

сфери людського життя, вважався гість. Тому тут 

йому завжди пропонують сісти, на що він відпові-

дає: «Дякую, най все добре сідає»; якщо ж не сяде, 

то «відбере» сон і спокій у дітей (Агапкина & Нев-

ская 1995, с. 532). Буквально кожен день життя не-

мовляти супроводжувався чіткими магічними нор-

мами, заборонами-табу для його матері: не хрес-

тити двох дітей в одній купелі, бо одно з них помре 

(Седакова, О. 2004, с. 63); не класти дитину на 

межу, бо повітруля забере (Толстая, М. 2001, с. 483) 

тощо. 

Інколи завдавали шкоди та, по-суті, визначали 

все подальше життя людини чарівники, які вдава-

лися до чорної магії та використовували різномані-

тні речі, котрі мали певне відношення до покійника 

(«З мертвого полотна тов нитков обв’язали мале ді-

вча, аби до неї хіба мертві хлопці хотіли ся же-

нити»10; «Був у нас в селі єден чоловік, шо вічно 

спав, бо хтось поставив з його сорочки, як він був 

дитинов, кусок у домовину мертвому»11.  

Коли народиться дитина, ліжко породіллі 

бойки намащують свяченою крейдою, а в одвірок 

встромляють ніж (Кузів, І. 1889, с. 336). Жінка, яка 

народжує, повинна мати біля себе щось залізне – 

від «нечистої сили», а в першу ніч після появи ди-

тини на світ обов’язково хтось із родини повинен її 

стерегти, щоб не поміняли. Часом вітерницю, яка 

підмінює дітей, горяни намагалися обманути: мати 

клала біля дитини макогін та пеленала його (Леп-

кій, Д. 1884, с. 269). Така магічна дія має логічне 

пояснення, оскільки у бойків сам вислів «облизати 

макогін» означає «понести заслужену кару, піймати 

облизня» (Сов'як, П. 2002, с. 17). У Карпатах даний 

мотив властивий перелесниці, яка приходить уві сні 

та ссе груди молодим чоловікам та дітям. Такий де-

монологічний сюжет зафіксували польські етног-

рафи на Старосамбірщині ще в ХІХ ст. (Strzetelska-

                                                           
8 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 210-Е. Арк. 18. 
9 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 215-Е. Арк. 17. 
10 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 210-Е. Арк. 7. 
11 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 209-Е. Арк. 20. 
12 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 211-Е. Арк. 14. 

Grynbergowa, Z. 1899, s. 440−441). Збережений він і 

в сучасних демонологічних оповідках: «Малиньку 

дітину ссе. То треба прикладати то, шо дітина наро-

бит, до грудий, або котячку; або у шось вінчавне за-

вити дітину, або тим вінчавним на вікні поробити 

ляльки»12. Використання екскрементів є досить по-

ширеним магічним засобом в обереговій практиці. 

Застосування ляльок є прикладом імітативної магії, 

адже вважали, що «перелесниця прийде, але буде 

ссати ті ляльки (замість дитини. – Н. В.), і потім вже 

не прийде» (Strzetelska-Grynbergowa, Z. 1899, s. 

440). 

Щоб перелесниця чи повітруля не поміняли ди-

тину на свою або ж не приходили ссати їй груди, за 

традиційними уявленнями, можна різноманітними 

магічними способами захистити немовля: обкласти 

екскрементами груди дитинки, прикласти копійки 

(«Треба свячений ніж, котрим ся паску ріже, тим 

ножом три рази видушити то молоко і спалювати на 

полум’я. Потім копійки прикладати, а на ніч мас-

тити калом. Вже за три нни в’на (майка. – Н. В.) ся 

лишит дітину. І мамі треба виссати і позад себе 

вилляти [молоко]»13). 

Існував ще один спосіб повернути свою ди-

тину, пов’язаний з вогнем та піччю: «Як на Ве-

ликдень пекти паску, то ставити дітину вітерниці на 

лопату, класти, і ніби хочеш пекти ту дітину»14. 

Аналогічний мотив є характерним для росіян, де 

баба-повитуха недоношену дитину кладе на хлібну 

лопату і «перепікає» в печі для того, щоб вона шви-

дше розвивалася (Кабакова & Седакова 2004, с. 

260). 

Коли повітруля встигла поміняти дитину, то 

такого обміняника били: «Казали, що десь на печи 

клали огинь, яйце розбивали тим однолітком (пру-

тиком ліщини, який виріс за один рік. – Н. В.): діро-

чки такі робили ним, воду туда лляли. Потім вона 

приходила і питала: «Що ти робиш?» – «Їсти варю». 

«А де ти виділа, шоби в яйци їсти варити?» – «А де 

ти виділа, аби літавиця мою дітину забрала?» – і ве-

ртала дітину»15. У цьому випадку яскраво вираже-

ним є ефект здивування – універсальний оберего-

вий засіб проти «нечистих» покійників. Споради-

чно масову смерть дітей бойки пов'язували із 

похованням у «чистій» землі «нечистого» покій-

ника. У такому випадку «… хрести ломили і люде 

кляли, шоби ‘го («нечистого» покійника. – Н. В.) з 

гробу виверло (викинуло. – Н. В.)»16. 

Традиційно важливе магічне значення мав 

процес першого годування грудьми, адже це своє-

рідний рубіж, після якого дитина втрачає свою пе-

рвородну невинність: «Якщо маленьке ше цицьки 

не ссало, то воно не грішне, бо цицька – то вже грі-

шна»17. Усім слов’янам відома заборона починати 

годування лівою груддю, оскільки, за повір’ям, така 

дитина дуже швидко помре (Кабакова, Г. 1995, с. 

13 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 216-Е. Арк. 5. 
14 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 211-Е. Арк. 2. 
15 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 211-Е. Арк. 17. 
16 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 211-Е. Арк. 19. 
17 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 209-Е. Арк. 2. 
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564) або ж буде мати «лихе око», тобто володітиме 

здатністю врікати. 

Способи поховання дітей теж були різними. 

Мабуть, це залежало від того, чи дитинка була хре-

щеною, чи спробувала материнського молока, була 

вона мертвонародженою чи страченою матір'ю. На 

Бойківщині та Поліссі позашлюбних дітей часом 

ховали у вузькому проході між плотами (Виногра-

дова & Толстая 1999, с. 230), адже, за традиційними 

уявленнями, пліт та вихід за його межі метафори-

чно символізує коїтус та народження незаконної 

позашлюбної дитини. Не випадково південні 

слов’яни вірили, що хто на «навій день» (день по-

минання померлих. – Н. В.) перелізе через тин, у 

того з’явиться мертва кісточка (Левкиевская, Е. 

2004, с. 352). Очевидно, тому бойки остерігалися 

змінювати конфігурацію плоту, бо це негативно 

вплине на домашню худобу – «три телиці здохне»18. 

Дослідники припускають, що первісно місцем 

поховання для «своїх» покійників (предків-покро-

вителів) могла бути оселя та локуси, які з нею 

пов’язані: кути, підвалини, місце під порогом (Се-

дакова, О. 2004, с. 74). Власне померлих дітей (осо-

бливо недоношених) ховали не як «нечистих» пе-

редчасно померлих покійників, а як «своїх» пред-

ків: через ритуал кремації – під порогом та кутами 

хат. На Бойківщині ще й сьогодні можна відшукати 

таку інформацію – щоправда, в рудиментарній фо-

рмі: «Треба йти до гробарьи, дати ‘му на калісони 

полотна за то і закопати десь [нехрещену дитину] 

до родини – прогребсти в маттерин гріб»19; «Нехре-

щену дитинку ховали попри діда й баби – аби ро-

дичі родичів принимали»20. 

І сьогодні можна виявити матеріал, який свід-

чить про поминання нехрещених дітей. Слід заува-

жити, що церква цього не робила й не дозволяла. 

Однак матері, в яких помирали нехрещені діти, пі-

сля Зеленої неділі кидали для них в жито крижмо 

(полотно, в яке загортають дитину під час обряду 

хрещення. – Н. В.) (Колодюк, І. 2007, с. 38). Така дія 

пов’язана із традиційними народними уявленнями 

про зв’язок тіла з одягом, де одяг символізував тіло, 

навіть був його замінником. Дітей, які народилися 

неживими та дуже часто снилися матерям, на При-

карпатті поминали на св. Маковея (Кабакова, Г. 

1999, с. 87). Зазвичай у такі дні селяни оберігали 

своїх дітей та обмаювали їх колиски полином (Леп-

кий, Д. 1886, с. 269). 

Давніми за походженням є уявлення українців 

Карпат про душі померлих дітей та їх демонічну пе-

рсоніфікацію. Так, бойки вважали, що недоношена 

чи страчена дитина може стати хованцем / годован-

цем – одним із типів домашнього духа-збагачувача, 

уявлення про якого є характерні для карпато-балка-

нської зони. Підтвердженням цієї гіпотези є зафік-

совані нами відантропонімні назви духа-збагачу-

вача (олекса, федьо, юрко, іванцьо, панько, анд-

рейко). Ілюструє цю версію і гуцульський 

                                                           
18 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 214-Е. Арк. 2. 
19 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 215-Е. Арк. 14. 
20 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 215-Е. Арк. 12. 
21 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 208-Е. Арк. 6. 

етнографічний матеріал: «Щоб багатство розводи-

лось, жінка має свою першу дитину закопати жи-

вою на тому грунті, на котрому хочеться, щоб ба-

гатство розводилось« (Кісь, О. 2012, с. 189). Саме 

ця версія наштовхує на думку, що назва хованець, 

можливо, походить від того, що недоношену чи 

страчену дитину закопували під порогом дому, 

тобто ховали від інших людей: «Завитки (дівчата, 

які втратили цноту, завагітніли та народили дитину, 

не перебуваючи у шлюбі. – Н. В.) ховали дітину під 

порогом хати, за кут хати – ховали від людий»21. 

На закарпатській частині Бойківщини вва-

жали, що душа нехрещеної дитини сім літ буде чо-

ртом, тому їй треба приготувати косу, ланцюг, гра-

блі, віник, щоб дати роботу (Богатырев, П. 1971, с. 

249) (аналогія з домовиком). Тотожні уявлення 

щодо походження духа-збагачувача побутують в 

інших зонах слов’янського світу, зокрема у поляків, 

де душа закопаної під порогом дому дитини стає 

клобуком (Левкиевская, Е. 1999, с. 148). 

Водночас у бойківській традиції існує ще ряд 

демонічних персонажів, походження яких 

пов’язане з душами померлих дітей (мертвонаро-

джених, нехрещених, убитих, позашлюбних). Тер-

мінологічно вони визначаються як мавки, майки, 

потерчата, недонощі, спокуса, покуса, змітки, зи-

шля, нехристи, змітча, страдчики, страдча, 

страчча, потерча, зрончі. Причиною перетворення 

померлих дітей у шкідливих демонів вважалася не-

можливість переходу їхніх душ у потойбічний світ. 

Бойки вважали, що своєрідним покаранням за 

народження та умертвлення позашлюбної дитини є 

град – цілий рік він буде бити вздовж тієї дороги, 

по якій жінка несла вбиту нею дитину: «Говорили, 

шо тото вишкребтали то зишля і верли (викинули. 

– Н. В.) де, а тогди град ізбиват, бурі страшні, бо то 

земля запаскуджена такими дітьми»22; «Де є виверт, 

там грім б’є. Під тим деревом колись-колись зако-

пувала страдча та, шо аборт робила»23. 

Етнографічні матеріали, а також легенди й пе-

рекази фіксують стабільне народне переконання в 

тому, що жінку, яка «зігнала» плід, неодмінно буде 

покарано за страшний гріх дітовбивства. Мотив 

спокути полягав у карах, на які вона приречена на 

«тому» світі. Зокрема, жінці доведеться їсти своїх 

ненароджених дітей: «Коли зробиш габорт, то бу-

деш на тім світі різати по куску з тої дітини, а в’на 

все буде ціла»24. Досить часто жінку, яка стратила 

дитину, порівнюють зі свинею, що їсть своїх поро-

сят (деякі дослідники цей мотив пояснюють так: не-

плідна матір уподібнюється до свині – як свиня 

з’їдає своїх поросят, так і ця грішна жінка з’їла 

своїх дітей), або ж із квочкою. Нам вдалося зафік-

сувати досить цікаву інформацію на Рожнятівщині 

про те, як мати з допомогою ворожбита зажадала 

побачити свою втрачену дитину: «Хотіла одна вви-

діти свою таку дітину. Пішла до ворожбита: «Йди 

22 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 210-Е. Арк. 9. 
23 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 209-Е. Арк. 29. 
24 Архів ЛНУ. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 210-Е. Арк. 5. 
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на Йордан під церков – лиш кожух натягни навиво-

ріт». А її дітинка йде з відрами і каже: «То ти мене 

й тут найшла». То добре, що була в кожусі, бо рано 

дивітьсі, а кожух весь подертий. То ї так тоті діти 

обшарпали»25. 

Висновки. Незважаючи на значні перешкоди 

(урбанізаційні процеси, вплив церкви, ЗМІ, 

недосконала політика держави у сфері культури та 

туризму тощо), все ж досліджувана ділянка 

традиційної культури та обраний етнографічний 

район мають хороші перспективи. Для цього є 

підстави, зокрема, відносно добре збережена 

етнокультурна спадщина місцевого населення, 

давнє походження багатьох елементів родильної 

обрядовості і системи демонологічних уявлень 

бойків загалом. Більшість вірувань, табу, приписів 

мають ірраціональну міфологічну основу. Проте 

деякі з них (зокрема, необхідність якнайшвидшого 

проведення обряду хрещення, особливості догляду 

за дитиною у перші дні її життя, способи захисту 

від зурочення тощо) побутують і сьогодні серед 

гірського населення Карпат, що свідчить про їх 

раціональне зерно. 
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Анотація 

У статті висвітлено питання видавничої діяльності сучасної наукової бібліотеки. Розглядаються пер-

спективи розвитку електронної видавничої діяльності наукових бібліотек України. Визначається місце на-

укових бібліотек у цифровому середовищі. Акцентовано увагу на розширенні присутності наукової біблі-

отеки в соціальних мережах, розвитку нових форм видавничої діяльності. Розкрито специфіку трансфор-

мації видавничої діяльності в умовах поширення електронних технологій. Наголошено на зростанні ролі 

видавничої діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) у поліпшенні ін-

формаційного забезпечення користувачів. 

Abstract 

The paper deals with the issue of publishing activity of modern scientific library. The prospects for develop-

ment of electronic publishing activity of scientific libraries in Ukraine are examined. The mission of scientific 

libraries in a digital environment is determined. The accent is on the expansion of scientific library presence in 

social networks, development of new forms of its publishing activity. The specific of publishing activity transfor-

mation in time of electronic technologies widespread is exposed. The increasing role of publishing activity of V. 

І. Vernadsky National Library of Ukraine (NBUV) in the improvement of the informative service is stressed. 
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В епоху цифрових технологій, які впевнено 

займають своє місце в нашому житті, діяльність на-

укових бібліотек характеризується поглибленням 

інтеграції в інформаційне електронне середовище. 

Електронні ресурси стають невід’ємною складовою 

сучасної інформаційної інфраструктури українсь-

кого суспільства. Змінюється модель діяльності бі-

бліотеки, вона стає активним суб’єктом інформа-

ційного суспільства. 

Наукова бібліотека як сучасний науково-інфо-

рмаційний, культурно-освітній центр, що забезпе-

чує реалізацію потреб користувачів в отриманні 

найновішої інформації, має право на видавничу ді-

яльність, тобто створення власного інтелектуаль-

ного продукту. Відповідно до Закону України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу», «бібліотека має 

право на захист створених нею баз даних, інших 

об’єктів інтелектуальної власності бібліотеки згі-

дно із законодавством» [1].  

Зробивши аналіз основних досліджень і публі-

кацій, у яких започатковано розв’язання цієї про-

блеми, доходимо висновку, що проблема видавни-

чої діяльності наукових бібліотек у сучасний період 

малодосліджена. Зокрема питання розвитку видав-

ничої діяльності наукової бібліотеки, а саме Націо-

нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадсь-

кого, в умовах використання електронних інформа-

ційних технологій, досліджував доктор історичних 

наук, професор В. Горовий [2].  

Питання формування, упорядкування та уп-

равління бібліотечними інформаційними ресур-

сами в контексті соціокомунікаційних процесів та 

формування суспільства знань розглядала доктор 

наук із соціальних комунікацій К. Лобузіна. Нею 

запропоновано комплексне вирішення завдань ефе-

ктивного опрацювання знаннєвого масиву багатоа-

спектних інформаційних джерел, що зберігається в 

бібліотечних фондах наукових бібліотек і мереже-

вих бібліотечних ресурсах [3].  

Аналізуючи сучасну видавничу діяльність, до-

ктор філософських наук, професор К. Никанорова 

зазначала, що в сучасних умовах розвиток видавни-

чої діяльності бібліотек набуває характеру тенден-

ції, як для самих бібліотек, так і для соціального ін-

ституту видавничої діяльності в цілому. При цьому 

видавнича діяльність бібліотеки справляє вплив на 

традиційні функції бібліотеки і бере участь в їх ре-

алізації. Крім того, вона розширює та розвиває про-

фесійні комунікації – наукові, методичні, інформа-

ційні та ін. і робить послуги авторам, публікуючи 

їхні твори [4].  

Відповідно до Закону України «Про видавничу 

справу», видавнича діяльність є складовою части-

ною видавничої справи, сукупністю організацій-

них, творчих, виробничих заходів, спрямованих на 

підготовку і випуск у світ видавничої продукції [5].  

Зміни, що відбуваються в суспільстві, є потуж-

ними чинниками розвитку сучасних бібліотек. 
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Вони значною мірою впливають на вибір місії і со-

ціальних функцій, підходів до формування бібліо-

течно-інформаційних ресурсів і обслуговування ко-

ристувачів, розвитку бібліотечних технологій і пе-

рсоналу, модернізації традиційних і освоєння 

нових напрямів діяльності [6].  

Впровадження нових технологій, автоматиза-

ція бібліотечних процесів, використання якісного 

програмного забезпечення дає змогу змінити ситу-

ацію щодо забезпечення доступності фондів науко-

вої бібліотеки та підвищити ефективність її роботи. 

Розвиток нових інформаційних технологій, 

прискорення доступу до інформаційних ресурсів, 

зокрема, змінює уподобання сучасної читацької ау-

диторії. Створення електронних бібліотек, форму-

вання нових електронних баз даних (колекцій на 

електронних носіях), переведення книжок, періоди-

чних видань у цифровий формат змінює потреби 

користувачів у бібліотечних установах, відбува-

ються зміни в їх ставленні до використання сучас-

них інформаційних технологій. Сучасного користу-

вача приваблює наявність електронного читального 

залу в бібліотеці, зони вільного Wi-Fi-доступу до 

Інтернету, можливість користуватися фондами ко-

лекцій на електронних носіях. У наш час користу-

вач має доступ до різних джерел інформації: елект-

ронні бібліотеки, публікації в Інтернеті, веб-фо-

руми, телеконференції, веб-сайти установ тощо.  

Головним напрямом в розвитку інформацій-

ного обслуговування сучасних учених і фахівців, як 

і в інших сферах обслуговування і в матеріальному 

виробництві, є його персоніфікація, тобто праг-

нення до максимального обліку та задоволення ін-

формаційних потреб кожного конкретного вченого 

й фахівця [7, с. 11].  

Як наголошує академік О. Онищенко, «сучасна 

бібліотека стрімко переростає в мультиресурсний, 

мультисервісний заклад, що забезпечує мультипо-

треби читача/користувача. І коли ми навчимося за-

довольняти знаннєві, культурні, інформаційні пот-

реби читача/користувача, котрий багато хоче, біб-

ліотека отримає необмежену перспективу» [8, с. 7]. 

Останнім часом значно зросла потреба в біблі-

отечних фондах, зростає ступінь задоволення пот-

реб користувачів електронними видами ресурсів, 

виявляється попит на повнотекстові електронні ве-

рсії документів, занесених до електронного ката-

логу наукової бібліотеки. Відбувається певний про-

цес якісних змін в інформаційних потребах корис-

тувача, що використовує отриману інформацію в 

різних сферах діяльності. Електронні документи з 

точки зору збереження й оперативності доступу до 

інформації мають великі переваги в порівнянні з ін-

шими видами, тому, формуючи їх колекції, бібліо-

теки значно розширюють свої можливості щодо ви-

конання кумулятивної, меморіальної і комунікацій-

ної функцій, що зрештою веде до поліпшення 

задоволення інформаційних потреб користувачів. 

Сформувавши фонд електронних документів, біблі-

отека, з одного боку, отримує їх надійні страхові 

копії, а з іншого – можливість одночасного обслу-

говування практично необмеженої кількості корис-

тувачів, що перебувають як у приміщенні бібліо-

теки, так і за її межами [9]. 

На думку О. Кожевнікової, сучасну бібліотеку 

можна назвати самостійною книговидавничою 

установою, вимушеною займатися оцифруванням 

будь-якої колекції документів або частини її з ме-

тою збереження інформації та (чи) придбання від-

сутньої на даний момент [10, с. 36]. Бібліотека, тра-

нсформуючись, стає одночасно і виготівником, і 

видавцем власних продуктів. Тому актуальним пи-

танням на сьогодні є те, яким чином може бути ор-

ганізована видавнича діяльність бібліотек. Сього-

дні вона стає поширеною формою інформаційної і 

просвітницької діяльності бібліотек та здійсню-

ється відповідно до потреб й інтересів користува-

чів.  

Останнім часом видавнича діяльність зазнала 

значних еволюційних трансформацій. Вектор її ро-

звитку спрямований на перехід від традиційної па-

радигми обслуговування, заснованої на представ-

ленні видань на друкованих носіях, що вимагає від 

бібліотек вибору нових комунікаційних моделей, 

створення сучасної концепції діяльності з розвитку 

інформаційного наукового середовища. Інформати-

зація вимагає нових підходів до видавничої діяль-

ності наукових бібліотек. Сьогодні це – не тільки 

видання друкованої продукції, а й розширення ку-

льтурного інформаційного простору за рахунок 

створення електронних видань. 

Будучи одним із провідних виробників і поста-

чальників інформаційних послуг, наукова бібліо-

тека активніше розвиває власну видавничу діяль-

ність. У наш час трансформація видавничої діяль-

ності відбувається в умовах інтенсивного розвитку 

інформаційно-комунікаційних та комп’ютерних те-

хнологій.  

Наукові бібліотеки України, що є об’єктом 

цього дослідження, представлено бібліотечною 

меpежею Hаціональної академії наук Укpаїни 

(НАН України), у яку включено Hаціональну біблі-

отеку України імені В. І. Вернадського (НБУВ) і 

Львівську національну наукову бібліотеку імені В. 

Стефаника (ЛННБ) та 103 бібліотеки академічних 

установ. Більшість бібліотек готує бібліографічні 

довідки, списки нових надходжень, бібліогpафічні 

видання до ювілеїв інститутів, біобібліографічні – 

до ювілеїв вчених, бібліографічні та інформаційні 

видання за тематикою наукових досліджень уста-

нови, складають бібліогpафічні покажчики на базі 

своїх бібліотечних фондів [11]. У Розпорядженні 

Президії НАН України № 731 від 18.11.2011 р. 

«Про затвердження Порядку розповсюдження та 

обліку видавничої продукції науковими устано-

вами НАН України», зокрема, ідеться: «Випуск ви-

давничої продукції є одним з основних статутних 

завдань Національної академії наук України і ста-

вить за мету формування наукового інформацій-

ного простору, підтримку наукової комунікації, 

оприлюднення результатів фундаментальних та 

прикладних досліджень з найважливіших проблем 

природничих, технічних і соціогуманітарних наук, 

пропагування досягнень науки і техніки, сприяння 
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поширенню наукових знань. Підготовка і випуск 

видавничої продукції здійснюється науковими ус-

тановами у межах виконання наукової тематики, а 

також за ініціативою учених та наукових колекти-

вів за кошти державного бюджету та спеціального 

фонду наукових установ» [12]. 

Досвід Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського у розвитку видавничої діяльно-

сті показує широкі можливості підготовки видавни-

чої продукції для задоволення потреб користувачів 

і інтернет-аудиторії в тому числі. В умовах розви-

тку електронних інформаційних технологій дедалі 

зростає попит в середовищі сучасних користувачів 

наукової бібліотеки на її аналітичну, інформаційно-

аналітичну продукцію. Запити на таку продукцію в 

НБУВ задовольняються спеціальними структу-

рами: Службою інформаційно-аналітичного забез-

печення (СІАЗ), Національною юридичною бібліо-

текою, підрозділами Фонду Президентів України та 

ін. [13, с. 54]. Інформаційно-аналітичні служби – 

структури, що забезпечують майбутнє бібліотек. 

Для людей завжди було та буде важливо знати зміст 

документів, незалежно від їхньої форми. У громад-

ському вжитку цінується насамперед зміст докуме-

нта [14, c. 5]. Розробляючи необхідну інформа-

ційно-аналітичну продукцію, відповідно до запитів 

різних категорій замовників, СІАЗ запроваджувала 

випуск періодичних видань – інформаційно-аналі-

тичних бюлетенів. 

Слушну думку щодо видання бібліотечної про-

дукції висловлює кандидат наук із соціальних ко-

мунікацій С. Горова: «Бібліотечні продукти, ство-

рені в результаті синтезу інформації фондів, на ана-

лізі масивів електронної інформації в глобальному 

інформаційному просторі сьогодні затребувані в 

системі корпоративних замовників, що пов’язано з 

прискоренням темпів економічної та інших сфер 

суспільного життя» [15, с. 225].  

Як зазначає В. Копанєва, «бібліотеки стають 

виробниками власних електронних інформаційних 

ресурсів, у практику бібліотек поряд з видавничою 

діяльністю починає входити тиражування на ком-

пакт-дисках окремих інформаційних продуктів та 

електронних ресурсів» [16, с. 276].  

Разом з тим використання цифрових техноло-

гій приводить до нових форм роботи редактора з те-

кстом. Впровадження засобів комп’ютеризації вне-

сло істотні корективи в організацію технологічних 

процесів редагування. Сьогодні дедалі частіше за-

стосовується комп’ютерне редагування під час під-

готовки електронних інформаційно-аналітичних 

видань. 

Оскільки такі електронні видання призначені 

для певної групи користувачів, які зацікавлені в 

отриманні якісної, оперативної інформації, і корис-

туються попитом, специфіка редагування полягає в 

оперативному опрацюванні матеріалу з викорис-

танням швидкого доступу до джерел перевірки ін-

формації та підготовці в найкоротші терміни висо-

коякісного продукту. Редакційна політика й органі-

зація виробництва даного виду продукції 

здійснюється таким чином, щоб інформаційно-ана-

літичні продукти були легкодоступні, зручні в ко-

ристуванні: читабельна гарнітура шрифту, оптима-

льний обсяг інформації, лаконічність, інформатив-

ність. Важливі критерії в їх оцінці – це актуальність 

теми, якість фактичного матеріалу, вдала вибрана 

форма й рубрикація. До того ж важливою складо-

вою є наявність вихідних відомостей та дотримання 

чинних державних стандартів з видавничої справи 

під час підготовки таких видань. Значна їх частина 

виробляється на основі моніторингу електронних 

центральних і регіональних ЗМІ, а також інтернет-

видань, при цьому важливе значення надається пе-

ревірці достовірності джерел інформації. 

У контексті вищезазначеного слід наголосити, 

що треба підвищувати рівень видавничої продукції 

сучасної бібліотеки, інформаційно-аналітичних і 

наукових видань. Редакційно-видавничий процес є 

важливою складовою видавничої діяльності. Щодо 

шляхів удосконалення редагування цих видань, то 

пропонуємо такі: на початковому етапі опрацю-

вання рукописів видань забезпечення висококвалі-

фікованого редагування (дуже важливо!); плідна 

співпраця з авторами під час роботи з рукописами; 

підвищення професійного рівня редакторської май-

стерності та навчання й комп’ютерної грамотності 

(участь у курсах підвищення кваліфікації, конфере-

нціях, семінарах). 

На думку С. Горової, «інформаційні праців-

ники – редактори крім загальної редакторської під-

готовки мають освоювати технології оперативного 

редагування текстів електронних інформаційних 

видань з використанням усіх наявних програмних 

напрацювань у даному напрямі, поглиблювати 

знання у сфері розширення можливостей застосу-

вання комп’ютерних програм як важливого допомі-

жного ресурсу, що дає можливість збереження часу 

в стислі строки підготовки матеріалів, при збере-

женні за редактором функцій змістовного, літерату-

рного вдосконалення текстів» [17, с. 144]. 

«Аналітична продукція, що накопичується в 

бібліотеці і створюється у ній самій, стає козирною 

картою, – наголошує академік О. Онищенко. – Біб-

ліотеки формують свій позитивний імідж значною 

мірою своїми аналітичними службами. Приклад – 

СІАЗ НБУВ, яка під науковим керівництвом проф. 

В. М. Горового систематично готує аналітичні ма-

теріали, що є постійно затребуваними як широкою 

громадськістю, так і органами центральної і місце-

вої влади. Бібліотечні інформаційно-аналітичні 

служби слід виводити на перший план, підвищу-

вати їх статус, бо вони системоутворюючі струк-

тури бібліотеки майбутнього» [18, с. 5]. 

Крім НБУВ, інформаційно-аналітичні проду-

кти виробляються, щоправда в менших обсягах, ін-

шими національними бібліотеками України. Аналіз 

сайтів Львівської національної наукової бібліотеки 

України імені В. Стефаника (http://www.lsl.lviv.ua), 

Національної бібліотеки України імені Ярослава 

Мудрого (http://www.nplu.org), Національної істо-

ричної бібліотеки України 

(http://www.nibu.kiev.ua), Одеської національної на-

укової бібліотеки (http://www.odnb.odessa.ua/), На-

ціональної наукової медичної бібліотеки 

http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.nibu.kiev.ua/
http://www.odnb.odessa.ua/
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(http://www.library.gov.ua/ru), Національної бібліо-

теки України для дітей (http://www.chl.kiev.ua) дає 

підстави для висновку, що сьогодні поширеними 

бібліотечно-інформаційними продуктами є нау-

кові, інформаційні, бібліографічні, реферативні та 

оглядові видання, представлені бібліографічними 

посібниками, покажчиками змісту, реферативними 

збірниками, інформаційними бюлетенями, матеріа-

лами науково-практичних конференцій, оглядами 

науково-дослідної роботи наукових бібліотек тощо 

[19, с. 200]. 

На нинішньому етапі свого розвитку періоди-

чні електронні видання, як-от інформаційно-аналі-

тичні бюлетені, журнали, стають також важливим 

джерелом комплектування бібліотечних фондів.  

Cтворюються інформаційні продукти, поши-

рювані лише в мережі Інтернет – сайти, блоги, сто-

рінки бібліотек у соціальних мережах. На сайті 

НБУВ (http://www.nbuv.gov.ua) представлено пов-

нотекстові версії інформаційно-аналітичних проду-

ктів, подано відомості, у тому числі, про наукову та 

видавничу діяльність. Зокрема, активно розвива-

ється інформаційний ресурс – веб-сайт інформа-

ційно-аналітичних підрозділів НБУВ: Служби ін-

формаційно-аналітичного забезпечення органів 

державної влади, Національної юридичної бібліо-

теки та Фонду Президентів України – Центр дослі-

джень соціальних комунікацій 

(http://nbuviap.gov.ua) – для поширення оперативної 

науково-аналітичної політологічної, юридичної ін-

формації. «Принципово важливим є також спеціа-

лізований тематичний портал “Центр досліджень 

соціальних комунікацій”, який містить матеріали 

моніторингу вітчизняного інформаційного прос-

тору в його суспільно- політичному вимірі і надає 

наукову аналітику. Центр випускає 14 серій елект-

ронних бюлетенів з проблем відображення у друко-

ваних та електронних ЗМІ, в соціальних мережах 

економічних, політичних, етнонаціональних, соціа-

льних та культурно-освітніх процесів у державі» 

[20, с. 35]. З огляду на запити сучасного користу-

вача розроблено ефективний стиль подачі матеріа-

лів у періодичних електронних виданнях. Цей вид 

інформації стає доступним своїм користувачам при 

розміщенні на сторінках веб-сайтів і порталів. Від-

різняючись від іншої електронної інформації на 

веб-сайтах певною жанровою усталеністю, стилем 

викладу, власною манерою подання матеріалу, що 

є оптимальним для сучасного користувача в сис-

темі інтернет-ресурсів, періодичні електронні ви-

дання відображають актуальні проблеми громадсь-

кого життя, використовують для забезпечення пов-

ноти відображення змісту гіперпосилання. 

Досліджуючи питання організації видавничої 

діяльності сучасної бібліотеки в цифровому світі, 

акцентуємо увагу, зокрема, на видавничій діяльно-

сті на сайті. 

Наприклад, на сайті Центру досліджень соціа-

льних комунікацій представлена сторінка Націона-

льної юридичної бібліотеки НБУВ. Національна 

юридична бібліотека (НЮБ) забезпечує акумуля-

цію та ефективне використання документально-ін-

формаційних ресурсів на всіх видах носіїв, що міс-

тять правову інформацію, а також інші ресурси ін-

формації, суміжні за своєю змістовою основою з 

правовими, які сприяють удосконаленню правотво-

рчої діяльності в Україні, вивченню громадської 

думки про ефективність правотворення, суспільні 

потреби в його вдосконаленні, перспективи його 

розвитку в контексті суспільної еволюції, здійснює 

навігаторські функції в інтересах замовників по ві-

тчизняних ресурсах правової інформації та відпові-

дних ресурсах інтернет-інформації, видає власну 

інформаційно-аналітичну продукцію: «Конститу-

ційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльно-

сті», «Влада для громадян», «Громадська думка про 

правотворення», «Безпека підприємництва», «Еко-

номічна діяльність: нові орієнтири і ризики» та інші 

спеціальні видання згідно з потребами користува-

чів-замовників [21]. 

Важливим для розвитку видавничої діяльності 

сучасних наукових бібліотек є створення й функці-

онування мережевих сторінок бібліотек як інфор-

маційних продуктів. Питання забезпечення інтер-

нет-комунікації зі своїми читачами через соціальні 

мережі, а отже, і видавничої діяльності, висвітлено, 

зокрема, у колективній монографії «Бібліотека в ре-

алізації державотворчої інформаційної політики» 

[22, с. 231]. З метою підтримки функціонування 

веб-сайтів та мережевих сторінок бібліотек необхі-

дно створення нормативно-правової бази, що рег-

ламентує діяльність бібліотек у соціальних медіа, 

зокрема і щодо видавничої діяльності. Розміщення 

інформаційних продуктів на мережевій сторінці бі-

бліотеки (або представництв бібліотек у соціальних 

мережах): публікацій, постів, анонсів має бути уно-

рмовано національними стандартами. 

Таким чином, видавнича діяльність сучасних 

бібліотек з розвитком електронних інформаційних 

технологій набуває характерних рис електронної 

форми виробництва видавничих продуктів із засто-

суванням комп’ютерного редагування під час їх-

ньої підготовки, її продукти урізноманітнюються. 

Це засвідчує необхідність подальшого розвитку ви-

робництва такої продукції, збільшення асортиме-

нту з метою задоволення зростаючої різноманітно-

сті інформаційних потреб користувачів.  

Видавнича діяльність наукової бібліотеки в 

електронному світі орієнтована на розширення 

кола користувачів інформаційно-аналітичної про-

дукції і відповідно – на якість, достовірність, ефек-

тивність, надійність цих продуктів. Економічна 

ефективність їх виробництва залежить від кола та 

кількості користувачів, тому до якості цієї продук-

ції та змісту мають висуватись особливі вимоги. 

Ці видання (крім традиційних функцій: збере-

ження та активне передавання текстової інформа-

ції) широко інтегруються в інформаційні обміни в 

суспільстві; розкривають ресурс інформації, потрі-

бний суспільству для розвитку; інформують про ро-

звиток нових бібліотечних технологій; є перспекти-

вним інструментом організації ефективного дос-

тупу до національних інформаційних ресурсів.  

Передусім, необхідна трансформація струк-

тури бібліотеки з урахуванням того, що основний 

http://www.nbuv.gov.ua/
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масив інформації, який у ній буде в активному 

обігу, становитимуть електронні ресурси. Мають 

набути максимально відповідного розвитку служби 

і особисті компетенції співробітників, які забезпе-

чують цифрове життя бібліотеки. Це стосується як 

внутрішньої, так і зовнішньої її діяльності. У циф-

ровому середовищі бібліотека зможе повноцінно 

функціонувати, якщо вона сама буде цифровізова-

ним цілим [14, с. 3].  

Останнім часом відбувається якісна зміна нау-

кової бібліотечної системи. Трансформуються та 

складнішають традиційні види бібліотечної діяль-

ності: видавнича, бібліографічна, з’являються нові, 

такі як наукометрична. Важливе на сьогодні пи-

тання входження наукових видань у міжнародні на-

укометричні бази. Акцентуємо увагу на важливості 

дотримання міжнародних видавничих стандартів 

під час підготовки видань для включення в міжна-

родні наукометричні бази. Входження наукових ви-

дань у міжнародні наукометричні бази даних мож-

ливо, зокрема, за наявності структурованого веб-

ресурсу, міжнародного складу редколегії та авто-

рів, цифрових ідентифікаторів об’єктів DOI, англо-

мовних резюме.  

Наукове видання повинно відповідати вимо-

гам міжнародних наукометричних баз даних. Тому 

має особливе значення якісна підготовка наукового 

видання, за яку відповідають всі, хто є учасниками 

редакційно-видавничого процесу. До того ж сте-

жити за дотриманням високих світових стандартів 

у процесі редакційної підготовки видання мають 

фахівці-видавці.  

Сьогодні наукові бібліотеки є творцями науко-

вих електронних ресурсів в Інтернеті, здійснюють 

профільну навігацію в мережі, займаються видав-

ничою діяльністю, у тому числі розвивають елект-

ронну видавничу діяльність. Крім того, видавнича 

діяльність значно розширюється за кількістю най-

менувань, обсягу, накладу, цьому сприяє прагнення 

бібліотечних працівників відповідати часу. Завдяки 

їхнім зусиллям видання стають більш оператив-

ними та якісними. Їх ресурси, видання затребувані 

широким колом дистантних користувачів. Таким 

чином, бібліотечні установи як сучасні інформа-

ційні центри, розвиваючи видавничу діяльність, 

сьогодні мають активізувати виготовлення власних 

інформаційно-аналітичних продуктів: рефератив-

них, оглядових, аналітичних та інших, забезпечу-

ючи високу якість редакційно-видавничого опра-

цювання й поліграфічного виконання. І, як показує 

досвід, ефективною формою їх використання поряд 

з виготовленням спеціальних продуктів на замов-

лення є розвиток періодичних електронних видань 

[17, с. 167]. 
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Анотація 

У статті розглядається поява, поширення та прояви адміністративно-територіального поділу на тере-

нах міста Києва у ХVІІІ – на початку ХХ ст. У розрізі цього питання значна увага зосереджена на меті 

дослідження –простежити його містобудівний розвиток та вплив природно-географічних умов на форму-

вання внутрішніх меж міста, а також особливостей державного управління і місцевого самоврядування, 

правонаступництва та права власності на землю, кількісний і етнічний склад містян та осередки їх розсе-

лення. Шляхом використання наукових методів – історичного аналізу, логіко-аналітичного аналізу, опи-

сового методу та елементів статистичного методу встановлено, що згадані аспекти можна вважати одними 

з основних визначальних факторів у історико-містобудівному процесі накладання меж на території між 

частинами міста відповідно до їх адміністративної належності, поселеннями переселенців та автохтонних 

мешканців зa становим принципом, забудови вільних приміських і розбудови традиційних історичних мі-

сцевостей, зважаючи на зміни державних вимог до будівництва відповідно до нових стилів та технологій. 

В результаті, наслідком посилення державного адміністративного нагляду за територією Києва стало фо-

рмування на цих землях унікального у світовій практиці міського культурного ландшафту. 

Abstract 
The paper considers the origin, spreading and manifestation of administrative-territorial division on the terrain 

of Kyiv in the 18th – early 20th centuries. In the framework of this problem the main attention is devoted to the 

aim of the research, i.e., to study its urban development and impact of natural and geographical conditions on 

formation of the city inner boarders, as well as peculiarities of state administration, local government, legal suc-

cession and land ownership, quantitative and ethnic composition of citizens and centres of their settlement. By 

using such scientific methods as historical analysis, logic-analytical analysis, descriptive method and elements of 

statistical method it has been determined that the already mentioned aspects can be considered as main factors in 

historical town building process of laying the boarders on the territories between the parts of the city according to 

their administrative belonging, settlement of migrants and authentic citizens according to their class differentiation, 

building of free suburban and traditional historical localities due to the changes of state requirements due to new 

architectural styles and technologies. As a result, the enforcement of state administrative control over the territory 

of Kyiv brought to formation of the world unique urban cultural landscape. 

Ключові слова: Київ, адміністративно-територіальний поділ, містобудування, державне управління, 

міський культурний ландшафт, Гетьманщина, Московське царство, Російська імперія. 

Keywords: Kyiv, administrative-territorial division, urban building, state administration, urban cultural land-

scape, Hetmanshchyna, Moscow Tsardom, Russian Empire. 
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Стаття присвячена вивченню етапів форму-

вання адміністративно-територіального поділу мі-

ста у контексті історичного процесу містобудівного 

розвитку Києва вказаного історичного періоду. Ме-

тою статті є визначення впливу природних та ан-

тропогенних чинників на формування міського ку-

льтурного ландшафту Києва ХVІІІ – початку ХХ ст. 

Предметом дослідження є аналіз впливу місцевих 

природних і географічних умов, традиційного роз-

селення та забудови; державного управління, права 

власності на землю, кількісного та етнічного складу 

населення на характер адміністративно-територіа-

льного поділу Києва вказаного історичного пері-

оду. Завдання полягають у вивченні впливу істори-

чних адміністративно-правових чинників на тери-

торіальні зміни щодо міських та позаміських 

територій Києва вказаного періоду. До методів до-

слідження належать: історичний аналіз, логіко-ана-

літичний аналіз, описовий та статистичний аналізи. 

Матеріалом для дослідження слугували архівні 

джерела, картографічні та фотографічні матеріали, 

адміністративно-правові та статистичні документи, 

наукові, публіцистичні та краєзнавчі праці з геогра-

фії, історії, топографії, містобудування, архітек-

тури, пам’яткознавства. 

Постановка проблеми. Незважаючи на широке 

висвітлення питань щодо адміністрування та місто-

будівного розвитку Києва у ХVІІІ – на поч. ХІХ ст., 

до сьогодення залишаються малодослідженими те-

риторіальна трансформація меж міста у зазначений 

період і, відповідно, наслідки історичних трансфо-

рмацій міських районів та територій, які мали ста-

тус передмість в контексті містобудівних адмініст-

ративно-правових документів. 

Історіографія. Витоки адміністративного по-

ділу та територіального устрою Києва були предме-

том неодноразового розгляду вітчизняних та зару-

біжних науковців, які досліджували загальнополі-

тичні, військово-історичні, економіко-господарчі 

та суспільні процеси, характерні для цього міста в 

різні історичні періоди (Гетьманщина, литовсько-

польська доба, Московське царство, Російська ім-

перія) [1; 5; 10; 15; 22; 27; 33]. Недостатня увага у 

сучасних дослідженнях приділяється відобра-

женню перебігу порівняно менш значущих в істо-

ричному плані подій, які у сукупності визначали 

внутрішній устрій поселень на теренах Києва, зок-

рема, питанню місцевої специфіки Києва (праці Н. 

А. Павлової та ін.) [22]. Проблемам локального рі-

вня, пов’язаним з безпосереднім оточенням міста 

Києва у ХVІІІ – на поч. ХХ ст. та їхнім особливос-

тям присвячені наукові розвідки, у яких розгляда-

ється регіональна специфіка в межах Київського 

полку, а згодом Київської губернії (А. С. Забашта, 

З. Свердлик) [10; 33]. Варто зазначити, що почина-

ючи з перших ґрунтовних наукових видань (М. Бе-

рлинського та І. Фундуклея) [2; 39-40] і до тепер, 

об’єктами дослідження поступово визначилися такі 

важливі аспекти історико-містобудівного розвитку 

Києва, як: адміністративно-територіальний поділ 

(С. Архипова) [1], давня міська топографія та гідро-

графія (М. І. Максимович) [16], будівництво форти-

фікаційних споруд (О. В. Сіткарьова, С. С. Петров, 

Г. В. Філіпова) [24; 36; 38], архітектура цивільної 

забудови (Л. Р. Гнатюк) [6], інженерна інфраструк-

тура і промисловість (В. П. Ієвлева, М. М. Осєтрін) 

[13; 21], стан та динаміка чисельності населення (В. 

Милько) [17], а також право власності на нерухоме 

майно згаданого періоду (Я. Волерт) [4]. Разом з 

тим, у наукових, науково-популярних і публіцисти-

чних працях бракує проміжної ланки між вузькога-

лузевими та загальнокраєзнавчими питаннями, зва-

жаючи на постійний науковий інтерес до міждис-

циплінарних проблем. 

Отже, наша розвідка дозволяє інтегрувати до-

статньо вагомі, але неповні, та мало відомі напра-

цювання щодо окремих міських адміністративно-

територіальних одиниць та їх локальної взаємодії і 

відображає трансформації і наслідки існування 

останніх на досліджуваній місцевості за певних іс-

торичних умов, а саме періоду ХVІІІ – поч. ХХ ст., 

що і визначає її актуальність. 

Виклад основного матеріалу. Найдавнішим те-

риторіальним поділом на теренах Києва можна вва-

жати розподіл земель між давньоруськими укріпле-

ними поселеннями. Цей поділ частково відповідав 

природному рельєфу Києва, але не мав чітких меж 

через вихід заселеної території за стіни укріплень. 

З часом одні сусідні городища злилися в єдине міс-

тобудівне утворення зі спільними оборонними спо-

рудами, які поєднували Верхнє місто та Поділ, інші 

залишалися окремими поселеннями за межами 

укріплень, Печерськ з окремими укріпленнями на-

вкруги Києво-Печерської лаври був довгий час ві-

докремлений від основних київських земель. 

Приблизно з середини Х ст. адміністративний 

центр великого Києва на Старокиївській горі («мі-

сто Володимира», «місто Ярослава», «місто Ізяс-

лава-Святополка») посилюється потужними укріп-

леннями, проте вразливими залишаються його по-

сади (Поділ, Щекавиця, Копирів кінець на 

Кудрявці) [20, с. 101]. У ХІІІ ст. Верхнє місто разом 

з іншими селищами та Печерськом фактично пере-

творюється на околицю, а функції центру Києва по-

чинає виконувати Поділ з поновленими та новими 

укріпленнями.  

У литовсько-польську добу всередині Ниж-

нього міста формується кілька територіальних осе-

редків різного ступеню самоорганізації: військово-

адміністративний центр Київського воєводства – 

дерев’яний замок на одній з навколишніх гір (нині 

Замкова гора) з прилеглими до нього землями, ка-

толицько-шляхетський осередок – біскупське міс-

течко зі своїми маєтностями та землі подолян з вла-

сним самоврядуванням. 

Другим центром, дещо меншим за розміром, 

можна вважати поселення на Печерську навколо та 

всередині монастирських укріплень під патронатом 

Києво-Печерської лаври. У ХІV – ХV ст. разом з 

Києво-Подолом та Києво-Печерськом розширю-

ються й інші городища, зокрема Клов (у Кловській 

долині) і Паньківщина (в долині р. Либеді), що зна-

ходилися досить віддалено від основних заселених 

київських земель. 

Важливою частиною історії адміністративно-

територіального поділу Києва було те, що у 1471–
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1565 рр. сформувався новий повітовий устрій Київ-

ського воєводства на базі відповідних повітів – ста-

ростинських округів. У 1566–1793 рр. повіти яв-

ляли собою шляхетські адміністративно-судові 

округи, що утвердилося після входження Київських 

земель до Польського королівства (1569 р.). 

У І-й половині ХVІІ ст. відбулося призупи-

нення освоєння нових та занепад раніше освоєних 

територій міста (приміром, на півночі – до р. Гли-

бочиці). Передмістя були мало залюднені, тому що 

перебували переважно поза магістратською юрис-

дикцією (окремо існували Плоска та Кожум’яцька 

слободи). Активніше опановувалися вільні ділянки 

у межах міських укріплень, зокрема відбулося роз-

ширення території забудови за рахунок земель «пі-

дзамчого» – своєрідної еспланади біля підніжжя 

Замкової гори, яка до 1611 р. залишалася незаселе-

ною [27, с. 104-105]. 

Значний вплив на забудову Києва у ІІ-й поло-

вині XVII ст. мав той факт, що частина Київського 

воєводства Лівобережної України перейшла від 

Речі Посполитої до Московського царства у межах 

так званої Малоросії (Полтавська та Чернігівська 

губернії). Майже одразу у 1654 р. місто було окупо-

вано Московією, але ще довгий час вважалося поль-

ським і поляки неодноразово заявляли свої права на 

нього, контролюючи сусідній простір на захід від 

Дніпра. За Андрусівським перемир’ям з Польщею 

(1667 р.) Київ знову було «тимчасово» залишено за 

Росією на два роки, але під час нових жвавих пере-

говорів у 1669, 1671, 1674 та 1678 рр., не розв’яза-

вши суперечки, уряди продовжили чинну угоду [37, 

с. 5, 107]. 

Тим часом за мирною угодою між московсь-

кими посланцями та Кримським ханом, підписаною 

3 січня 1681 р. суперечливий кордон вздовж Дніпра 

з Києвом та його передмістями був підтверджений 

Османською імперією [25, с. 389]. 

Невирішеність питання між Річчю Посполи-

тою та Московським царством щодо Києва тривала 

до 4 березня 1686 р. – до створення союзу обох дер-

жав проти Туреччини, коли польська сторона оста-

точно зняла претензії на Київ. Проте, невизначеною 

залишалася територія навколо міста. Нарешті, 7 

квітня 1686 р. сторони погодилися на ті ж умови – 

20 верст від міста, а в угоді «Про вічний мир» 

Польща зняла претензії на Київ навічно [37, с. 107-

108, 119]. 

Останні події посприяли поступовому зрос-

танню населення, що загострило проблему нестачі 

землі, адже місто, зазнавши незначних змін у межах 

укріплень на початку ХVІІ ст. (зокрема, на Подолі), 

штовхало до пошуку вільних ділянок (у Плоскій, 

Рибальській та інших слободах) [27, с. 109]. Це при-

звело до ущільнення торгово-ремісничих забудов 

урочищ в міжгір’ях (Кожум’яцька слобода) та не-

подалік невеликих річок (Гончарна слобода). У та-

ких умовах не були винятками стихійні тимчасові 

поселення найбідніших верств поза заселеними мі-

сцевостями, хоча деякі згодом розбудовувалися до 

розмірів справжніх передмість з церквами та мона-

стирями. Приміром, Угорське або колишня Довга 

Нива поблизу Печерського містечка, яке пізніше 

отримало назву Микільська слобідка. 

Відповідно зросли позови щодо власності на 

території, на які претендували духовенство різних 

конфесій, шляхетсько-козацький стан та міщани з 

магістратом. Межі ділянок намагалися узгоджу-

вати з ландшафтними особливостями місцевості, 

рельєфом (гори, озера, річки, зелені масиви), фор-

тифікаційними спорудами (давні вали, рови), архі-

тектурними орієнтирами (брами, церкви) або сели-

щами (монастирськими, козацькими та ін.). Право 

власності підтверджували різноманітні грамоти та 

інші офіційні документи (акти межування), видані 

колишньою і діючою на той час місцевою або ви-

щою владою (королівською, царською, воєводсь-

кою, гетьманською, магістратською) [14, с. 59]. 

Як засвідчують археологічні дані, на ХVІІІ ст. 

припадає активізація повторного заселення колиш-

ніх давньоруських населених місцевостей, зокрема, 

у південно-західному напряму (вздовж Дніпра) і 

північно-західному – від підніжжя Щекавиці, в бік 

заболоченої території Подолу [30, с. 40; 31, с. 327]. 

На території Верхнього міста заселення відбува-

лося поблизу Михайлівського монастиря (в районі 

сучасних вулиць Рейтарської і Стрілецької) [18, с. 

198; 19, с. 291]. 

Назви природних орієнтирів (топонімів) пе-

рейменовувалися новоприбулими поселенцями, а 

старі виходили з обігу, що потім викликало плута-

нину у межових документах, давніх позовах та пра-

вонаступництві [32, с. 127]. У цей час Поділ посту-

пово втрачав свою роль загальноміського центру, 

спершу через побудову у ІІ половині ХVІІ ст. Ста-

рокиївської, і особливо на початку ХVІІІ ст. – Пе-

черської фортеці [27, с. 110]. 

Дещо по-іншому розбудовувався Печерськ. У 

кінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. відбувся поступо-

вий перехід у керівництві місцевими містобудів-

ними процесами від монастирів, які не могли утри-

мувати порядок у Печерському містечку, до росій-

ських військових та гетьманства.  

Починаючи з відновлення й модернізації 

укріплень верхньої території Києво-Печерського 

монастиря гетьманом І. Мазепою та його кількома 

попередниками (і особливо із заснуванням нової 

Києво-Печерської фортеці Петром І 15 серпня 1706 

р.) відбулося докорінне перепланування місцевості 

та знищення значної частини поселень. Ці та пода-

льші зміни за 2-ге десятиліття ХVІІІ ст. засвідчу-

ються численними кресленнями, зокрема, датова-

ними 1719 р. [27, с. 243]. 

Посилення контролю московського уряду за 

будівництвом та гарнізоном Києво-Печерської фо-

ртеці послужило приводом для створення Київської 

губернії у 1708 р. (на території України) та російсь-

ких губерній з центрами в Орлі та Курську [23, с. 

ІІІ]. Зокрема, у Києві посади губернатора або гене-

рал-губернатора за період 1700–1917 рр. обіймали 

загалом 85 осіб [29, с. 210]. 

Цікавим є той факт, що угоду від 1686 р. про 

відмову Польщі від прав на Київ було підтверджено 

Польським сеймом на Варшавському вільному 

з’їзді 4 лютого 1710 р. і то частково [37, с. 126]. 
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З 1711 р. у фортеці і форштадті на Печерську 

розквартировувалася переведена зі Старого міста 

російська адміністрація – цивільне та військове ке-

рівництво міста і губернії, губернська канцелярія, а 

також гарнізонні війська, які разом з іншими посе-

ленцями утворили воєнізоване напівзакрите місте-

чко, відокремлене рельєфом і лісовими масивами 

на місці майбутніх Печерської і Двірцевої адмініс-

тративних частин та вулиці Хрещатик [3, с. 88; 35, 

с. 35].  

Перебуваючи в оточенні військових, монас-

тирі ще деякий час зберігали частину своїх воло-

дінь, зокрема, території між Либіддю і Дніпром, 

Хрещатою долиною і Печерською фортецею вхо-

дили до маєтностей Печерського і Пустино-Микі-

льського монастирів (хутір Панківщина належав 

першому). 

Однак, з часом форштадт – Солдатська сло-

бода – розширив свої межі завдяки активній розбу-

дові довколишніх поселень, а саме на північний за-

хід від Лаври у напрямку сучасних вулиць Омеля-

новича-Павличенка (колишня Суворова) та 

Московської. Змінився і характер населення форш-

тадту: піддані монастирів поступово витіснялися 

будівельниками укріплень та солдатами гарнізону. 

З 1717 р. у Солдатській слободі розташовувалися й 

російські регулярні стрілецькі полки, перші чотири 

тисячі з яких було переведено зі старих квартир з 

різних частин міста. 

Одним з виявів адміністративної діяльності у 

Києві було проведення звіряння прав та належності 

власності під час Генерального слідства про маєт-

ності, яке відбулося у травні 1729 р. [4, с. 372-373]. 

Після повернення міста під егіду Гетьманщини 

(1751 р.) ще більше загострились відносини центра-

льної влади з міською та губернською адміністраці-

ями. В решті-решт у 1764 р. Київ за наказом Кате-

рини ІІ вийшов з-під гетьманської юрисдикції [15, 

с. 76-81]. Міські території в останній третині ХVІІІ 

ст. складали три відокремлені рельєфом укріплені 

райони [2, 52]. 

Проте слід відмітити, що деякі адміністративні 

зміни все ж таки відбувалися. У 1775 р. було лікві-

довано Київську губернію, а Київ з околицями увій-

шов до складу Малоросійського відомства. У 1781–

1782 рр. місто було долучено до Київського наміс-

ництва й відкрито для поселенців з інших регіонів 

України. Після цього за урядовою адміністратив-

ною реформою окремі частини Києва – Печерськ, 

Верхнє та Нижнє місто були об’єднані в єдине ціле, 

а разом з тим, до міської території також приєднане 

передмістя Плоске з боку Подолу, яке на той час 

швидко забудовувалося й заселялося. 

Саме тоді, у 1782 році, було скасовано магіст-

ратське самоуправління. Вирішення господарських 

питань Подолу тепер покладалося на Казенну па-

лату, а адміністративні – входили до обов’язків ци-

вільного губернатора, хоча до того згідно з «Горо-

довим уложенієм» 1718 р. господарська й адмініст-

ративна влада Нижнього міста мала передаватися 

новоствореній загальноміській Думі. 

За новим «Городовим уложенієм» 1785 р. від-

мінявся колишній поділ мешканців Києва на міщан 

з магдебурзьким правом та «посполитих» – без мі-

ських привілеїв. Натомість вводилися шість стано-

вих груп, у яких місцеві та прибулі купці й реміс-

ники виводилися зі складу міщанства. Посприяла 

розбудові Подолу й урядова секуляризація 1786 р. з 

«резервацією» монастирських і церковних земель 

на користь приватних садиб та відміною у 1790 р. 

приходського територіального поділу на користь 

квартального. Приміром, Кожум’яцька слобода та 

квартали, прилеглі до Замкової гори, хоча й розбу-

довувалися разом з Подолом, були долучені до зе-

мель Верхнього міста [27, с. 111-115]. 

У 1793–1796 рр. з переходом Києва й усього 

Західного краю від Речі Посполитої до Російської 

імперії ліквідуються залишки запровадженої у 1566 

р. територіальної системи воєводств та повітів [23, 

с. ІІІ]. Згідно з указами Павла І від 30 листопада та 

12 грудня 1796 р. про новий поділ держави на губе-

рнії, Київ з околицями та новими правобережними 

землями відділявся по Дніпру від Малоросійського 

управління в окрему губернію [26, № 17594, 17702, 

17634, 17735]. Згідно з сенатським указом від 29 

серпня 1797 р. визначилися нові губернії, зокрема, 

Київська зі штатним поділом на 12 повітів [26, № 

18117]. 

До кінця ХVІІІ ст. місто не зазнало особливих 

змін. Поділ поступово втрачав домінуючі позиції 

адміністративно-економічного центру, що було 

обумовлено розвитком Верхнього міста та Печер-

ська, де перебували військовий і цивільний губер-

натори. Хоча у 1798 р. на прохання депутації від ме-

шканців Подолу Павло І навіть відновив магістрат-

ське правління (проіснувало до 1834 р. ), але це не 

вплинуло на територіальні зміни в цілому [27, с. 

111, 116]. 

Навколо Печерської фортеці на звільненій від 

споруд і дерев відкритої еспланади (на ширину у 

130 сажнів від цитаделі) виник так званий Печерсь-

кий форштадт. Значна частина витіснених військо-

вими порядками мешканців при монастирях засну-

вала кілька окремих слобідок, приміром, Свято-

Озерну – на Звіринці, Солону Гірку – на схилах 

Дніпра та поселення Ямки – неподалік від військо-

вого шпиталю. Жваве заселення Звіринця, а шви-

дше за все, його стратегічне розташування неда-

леко від Печерської фортеці, підштовхнуло Сенат 

видати указ (від 26 липня 1799 р.) про включення 

Звіринця до складу міста та підпорядкування київ-

ській поліції, але на сільський спосіб життя його 

мешканців це не вплинуло. 

На початку ХІХ ст. територія Київської губер-

нії збільшилася за рахунок залучення до неї міста 

Бердичева, розширившись таким чином до 12 шта-

тних повітів (1804 р.) За демографічними показни-

ками Київ на 1811 р. досяг рівня «середнього» міста 

[23, с. ІІІ]. 

Саме в цей час продовжується освоєння нових 

внутрішніх територій у межах міста та виведених з-

під військового відомства земель. Заселення також 

відбувалося шляхом надання урядом вільних земе-

льних ділянок окремим особам за умови їхньої не-

одмінної забудови протягом двох років. Зокрема, у 

1800 р. такі ділянки були надані високим цивільним 



Znanstvena misel journal №36/2019 21 

і військовим чиновникам та дворянам навколо 

Кловського палацу [2, с. 237]. Така вибірковість, 

хоча й поступово перетворила Липки на респекта-

бельний адміністративний район, але не сприяла 

його швидкому залюдненню. 

Суттєве збільшення числа поселень не тільки 

на цій території, а й на інших, припадає на 1810-ті 

рр. через знищення пожежею 1812 року численних 

дерев’яних садиб на Подолі, що сприяло його зане-

пад. Після цієї події уряд дозволив селитися на Ли-

пках досить вільно навіть євреям. 

Значною була також кількість українських ме-

шканців та місцевої знаті, яка входила до Дворян-

ського зібрання, перебуваючи під польським впли-

вом. Закономірним було зарахування Липок разом 

з Печерським форштадтом до 2-ї частини Києва згі-

дно з наступним адміністративно-територіальним 

поділом, що підтверджують плани міста 1830-х рр. 

[12, с. 35]. 

У 30-х рр. ХІХ ст. модернізацією укріплень 

Києво-Печерської фортеці було викликано пересе-

лення значної частини садиб та магазинів з вулиці 

Московської, яка на той час вважалася головною 

вулицею міста та прилеглої до неї місцевості на 

Хрещатицьку долину, що дало поштовх до розбу-

дови до кінця століття нового центрального району 

Києва. 

Змін зазнали й інші частини Верхнього міста 

після нового етапу розбудови фортифікаційних 

укріплень та перепланувань Печерська І-ї половини 

ХІХ ст. Так, селище Васильківські Рогатки, що зна-

ходилося за Васильківськими воротами, остаточно 

припинило своє існування. Частина мешканців з лі-

квідованих поселень засновували нові в інших час-

тинах міста, зокрема, разом з солдатами-інвалідами 

київського гарнізону вони стихійно заснували суто 

сільську слобідку з садами та городами на одному з 

уступів наддніпрянських пагорбів під стінами Вій-

ськово-Микільського монастиря, що ближче до Ас-

кольдової могили й Угорського урочища, – так 

звану Красницю. 

Посилення державного контролю за розвитком 

Києва та губернії сприяло створенню у 1832 р. но-

вої адміністративної посади – Київського генерал-

губернатора (раніше цю посаду обіймали військо-

вий та цивільний губернатори). 

Значним кроком у вдосконаленні територіаль-

ного устрою Києва став поділ міста на шість полі-

ційних частин за указом імператора Миколи І у 

1833–1834 рр. Згідно з указом, Липки увійшли до 

ІІІ – Двірцевої – частини (окремо існували дільниці 

Печерськ і «Новоє Строєніє») [40, с. 551; 28, с. 228]. 

Починаючи з середини ХІХ ст. у місті разом з засе-

ленням внутрішніх районів відбувалося приєд-

нання колишніх передмість, зокрема, у 1851 р. за 

наказом Миколи І місту було передано частину мі-

сцевості Шулявка [1, с. 184]. 

Поступово починає змінюватися склад насе-

лення Києва, у якому на 1870 р. проживало 75 тис. 

мешканців. Міграційні процеси стимулювали забу-

дову вільних міських територій та передмість сади-

бними ділянками. Таким чином з’являлися робіт-

ничі або напіввійськові селища (слобідки або пе-

редмістя), які спочатку виникали стихійно, а потім 

набували регулярного характеру і узгоджувалися з 

офіційним адміністративно-територіальним поді-

лом Києва. 

Уперше принципово новий підхід до розбу-

дови міста зафіксовано на міському плані Києва від 

1874 р. Тут були виділені всі існуючі поліцейські 

дільниці, а також передмістя, що не входили до мі-

ських меж, зокрема, Куренівка, Верхня та Нижня 

Солом’янки, села Шулявка та Деміївка. При цьому 

передбачався додатковий поліційний поділ міських 

вулиць та площ на розряди. Таких розрядів було чо-

тири: першим охоплювалась половина Старокиїв-

ської частини, площі та вулиці Подільської, Плос-

кої, Двірцевої, Либідської частин. На цій території 

дозволялося зводити муровані будинки з флігелями 

за червоними лініями. Для Старокиївської і Двірце-

вої частин дозволялася лише двоповерхова забу-

дова. До другого розряду було зараховано Староки-

ївську, Подільську та Плоску частини. У Двірцевій 

частині і для значних ділянок Либідської дозволя-

лося вкривати одноповерхові кам’яниці залізною 

покрівлею або надбудовувати верхні дерев’яні по-

верхи та користуватися присадибними ділянками. 

До третього розряду входили частини дільниць 1-го 

та 2-го розряду з відповідними спорудами, але без 

оздоблення та допуском на дерев’яні будинки з фа-

садами на кам’яних підмурках. Четвертим охоплю-

валися усі інші частини та міські околиці з дозво-

лом на дерев’яні або обшиті деревом споруди. Од-

ним з недоліків цього плану була загальна 

хаотичність забудови міста, площа якого на той час 

сягала 175 га [9; 46]. 

2 березня 1874 р. було проведено Київський 

одноденний перепис з метою вивчення економіч-

ного стану Південно-Західного краю, який переслі-

дував швидше науковий, ніж адміністративний ін-

терес [17, с. 85-86; 43, арк. 21-24]. Перепис прохо-

див на території міської частини Києва та на 

околицях Шулявка, Солом’янка, Протасів Яр, Бай-

кові поселення, Деміївка, Саперна Слобідка. Пере-

писом було охоплено усі соціальні верстви насе-

лення. У підсумку, загальний підрахунок зафіксу-

вав 127251 мешканця – вдвічі більше від офіційної 

чисельності [17, с. 88, 90]. 

Результатами перепису 1874 р. послуговува-

лися як офіційними у 1878 р., хоча вказувалася 

дещо менша чисельність мешканців – 126272 

особи. Зважаючи на щорічний приріст населення на 

1%, число мешканців могло бути занижене. Варто 

згадати й про значну кількість неврахованого насе-

лення. 

Загалом на цей час Київ адміністративно поді-

лявся на вісім поліцейських дільниць: Старокиїв-

ську, Палацову (Двірцеву), Либідську, Бульварну, 

Новоє Строєніє, Подільську, Плоську та Лук’янів-

ську. За розмірами забудованої території Київ пос-

тупався лише Москві та Петербургу, а ціна на зе-

млю в різних частинах міста визначала відповідні 

розміри новобудов. Максимальна щільність забу-

дови припадала на Бульварну дільницю міста 
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(95,8%). За нею йшли Старокиївська (77%), Поділь-

ська (71%), Лук’янівська (53%), Палацова (49%) та 

Либідська (41%). Найменш забудованими залиша-

лися Печерська (17%), Плоска (15%) та Солом’ян-

ська (10%) частини. 

Питання розширення міських меж дебатува-

лися в Київській Думі переважно в контексті неза-

довільного санітарного стану передмість та загрози 

перенесення епідемій з околиць у центр, а також 

стихійне виникнення житлових поселень на некон-

трольованих околицях. 

Так, праву (міську, верхню) Шулявку у 1875 р. 

було поділено на 5 кварталів, а у 1879 р. долучено 

до складу Лук’янівської поліцейської дільниці. У 

1881 р. і ліва (повітова, нижня) Шулявка, яка вхо-

дила до складу Білогородської волості Київського 

повіту, була долучена до Бульварної поліцейської 

частини Києва [1, с. 184; 44, арк. 46 зв., 47]. Питання 

про приєднання передмість до Києва набуло ще бі-

льшої актуальності у 80-ті рр. XIX ст. На 1889 р. 

Звіринець, Байкова гора, Протасів Яр, Верхня Со-

лом’янка, Шулявка, Пріорка, Куренівка та Труханів 

острів були приєднані до існуючих міських районів 

(територіально-адміністративних одиниць) [1, с. 

183]. 

Первая всеобщая перепись населения Россий-

ской империи (1897 г.) визначила чисельність насе-

лення Києва у 247723 мешканці, що майже удвічі 

перевищувало попередні показники і досягала ци-

фри, що відповідала кількості населення половини 

Київського повіту, а також виводила місто на шосте 

місце у загальному переліку найбільших міст Росій-

ської імперії, поступаючись лише Санкт-Петер-

бургу, Москві, Варшаві, Одесі та Лодзю [23]. 

Цей перепис виявив також кількісний показ-

ник мігруючого до Києва населення з Київської гу-

бернії (12–15%) та з-за її меж (21–32%). Відомо та-

кож, що на той час до Києва були приєднані такі 

поселення, як: Верхня Солом’янка (6376 осіб), 

Пріорка (3538 осіб), сел. Шулявка (5242 особи), Зві-

ринець (4911 особа), Куренівка (3237 осіб), Нижня 

Солом’янка (1819 осіб), Байкова Гора (1806 осіб), 

Лук’янівка (535 осіб), Протасів Яр (505 осіб), Си-

рець (214 особи), Урочище Оболонь (65 осіб), Са-

перний табір (23 особи) [23, с. V]. 

Наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. у Ки-

єві, з одного боку, невпинно продовжувала зрос-

тати промисловість, а з нею й кількість населення, 

а з іншого боку, містобудівному розвитку ставала 

на заваді застаріла структура й організація міста, 

розпланування та забудова яких не відповідали но-

вим потребам життя [9; 34, с. 74]. Така розбіжність 

по-різному відображалася на вигляді міста й по-рі-

зному використовувалася його мешканцями. Зок-

рема нечисленні колишні швейцарські біженці-пе-

реселенці, а згодом власники заводів, службовці та 

відомі комерсанти змогли досягти контролю над 

усім кондитерським ринком міста, який став тради-

ційним для членів їхніх сімей [47, с. 21]. На проти-

вагу цьому, місцеві київські купці та міщани, дрібні 

торговці, ремісники, робітники традиційно прожи-

вали на території історичного урочища Гончарі-Ко-

жум’яки, який залишався «осередком архаїчності», 

хоча саме завдяки цьому планування, характер і тип 

житлової забудови торгово-ремісничого району 

Києва зберігався впродовж кількох століть. 

На межі ХІХ – ХХ ст. внаслідок приєднання 

околиць територія Києва збільшилася з 64,3 до 

123,47 кв. км, за іншими даними, з 175 га у 1874 р. 

до 13 625 га у 1900 р. На той час місто вже мало 230 

вулиць та провулків, 16 площ, 14,4 тис. житлових і 

13 тис. нежитлових приміщень [1, с. 184; 9; 34, с. 

74]. 

У цьому зв’язку варто нагадати про динаміку 

зростання населення Києва протягом останніх деся-

тиліть ХІХ ст., чисельність якого підштовхувала до 

подальшого розширення меж міста: з 80 тис. у 1871 

р. та 188,5 тис. у 1893 р. до 332,8 тис. осіб на 1906 

р. [5, с. 84-86]. 

Дуже часто розширення міської території від-

бувалося на прохання мешканців самих передмість, 

оскільки деякі селища вже фактично злилися з міс-

том. Проте, непоодинокими були й випадки не-

згоди мешканців навколишніх сіл переходити під 

міське управління. Так, у 1908 р. розпочалося залу-

чення до міської межі селища Забайков’є разом з 

Байковим цвинтарем, офіційне підпорядкування 

Верхньої і Нижньої Солом’янки, Кучминого та 

Протасового Ярів, Батиєвої Гори до Солом’ян-

ського відділення. У 1911–1913 р. постало питання 

про приєднання до Києва села Деміївки та дачної 

місцевості Святошин (остання на той час вже отри-

мала постійний зв’язок з містом завдяки спору-

дженню трамвайної колії, Деміївка також мала свій 

трамвайний маршрут). Однак, деміївські селяни 

відмовились від цієї пропозиції, а мешканці Свято-

шина наполягали на особливих умовах приєднання 

та надання Святошину статусу курортного міста [1, 

с. 183-185; 11, с. 1-2]. 

Новий план від 1913 р. передбачав поділ Києва 

на вісім великих адміністративних районів: Бульва-

рного, до якого увійшли Шулявка, Політехнічний 

інститут, так звані Казенні Дачі та зелений масив 

Кадетського Гаю, а також Лук’янівка, межа забу-

дови якої проходила біля Лук’янівського цвинтаря. 

Передмістями були визнані Святошин та Пуща Во-

диця. Новоприєднаними районами стали Нижня та 

Верхня Солом’янка, Батиєва гора, Протасів та Куч-

мин яри, а також Караваєві Дачі. 

Загальна площа міста на той час становила 

123,47 кв. км з населенням 626 тис. мешканців. Мі-

сто мало 340 вулиць та близько 60 провулків з 5500 

кам’яними та 11500 дерев’яними будинками [9; 34, 

с. 76]. За архівними даними від 1 січня 1914 р. на-

селення Києва складало 626313 особи [7, арк. 1]. 

У 1914 р. до складу міста було повторно приє-

днано ліву частину Шулявки та селище Караваєві 

Дачі, колишні Казенні Дачі, садибу Політехнічного 

інституту і цвинтар Шулявської церкви, а у вересні 

1918 р. –с. Деміївку і Саперну Слобідку [1, с. 184; 

8, арк. 7; 11, с. 1-2; 45, арк. 14-14 зв.]. 

Окремо заслуговує на увагу приєднання до мі-

ста Залізничної колонії – поселення, яке виникло в 

1870-х рр. у зв’язку з будівництвом залізниці на 

околиці тодішнього Києва. На початок XX ст. воно 

було повністю сформоване як робітниче селище, 
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що мало визначену містобудівну структуру зі 

своєю мережею вулиць й чітким функціональним 

зонуванням [13]. 

На противагу призалізничним територіям зо-

всім неорганічно розвивалася частина Печерська, 

яка перебувала у підпорядкуванні військових ві-

домств. Навіть на початку ХХ ст. землі Печерської 

дільниці не мали чіткого розпланування та були за-

селені гірше, ніж київські передмістя. Так, за да-

ними перепису 1919 р. на Печерський переписний 

район припадало тільки 1,19% населення, що у 7–8 

разів менше, ніж на Татарці і Лук’янівці [34, с. 75; 

41]. На останок, буде доречно додати, що цивільне 

населення міста (без Деміївки і Слобідок) у вересні 

1917 р. налічувало 464 тис. осіб, а до перепису 12–

16 березня 1919 р. вже 509 тис. осіб [1, с. 186; 42, 

арк. 22]. 

Отже, адміністративний поділ та розмежу-

вання міських територій були нерозривно пов’язані 

й постійно залежали від перебігу історичних подій 

на території Києва. Адміністративно-територіаль-

ний поділ міста залежав не тільки від загальнополі-

тичних, військових, економічних, а й від суто міс-

цевих (містобудівних) умов, що впливали на визна-

чення його меж.  

Конфігурація численних наділів при розподілі 

міських земель відображала локальні особливості 

рельєфу, трансформації природного ландшафту, 

антропогенні зміни водно-суходільних поверхонь і 

зелених насаджень. Такі фактори, як: розширення 

та ущільнення міських поселень, нехтування і різ-

ночитання права власності, самовільна хаотична за-

будова і деякою мірою чисельність та щільність на-

селення за районами, його етнічний склад загалом 

впливали на формування київського міського ланд-

шафту періоду ХVІІІ – початку ХХ ст. Адміністра-

тивно-територіальний поділ Києва, що мав різні 

форми та найменування впродовж двохсотлітнього 

історичного періоду, знайшов своє відображення в 

урбанізованому комплексі сучасного Києва. 

У подальших публікаціях планується розгля-

нути інші компоненти сучасного міського культур-

ного ландшафту Києва, а саме: природні (топогра-

фія та гідрографія), інфраструктурно-господарські 

(наслідки різних режимів використання територій), 

військово-політичні (зокрема, укріплення стратегі-

чно значущих місцевостей) та суспільні (облашту-

вання центральних районів на фоні поступового за-

непаду околиць). 
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Анотація 

У статті на основі аналізу комплексу різних джерел узагальнено відомості про домузейні приватні та 

храмові збірки на теренах Полтавщини у половині XVI – у XVIII ст. Запропоновано авторську періодиза-

цію процесу розвитку домузейного збиральництва, визначено особливості збірок. Доведено, що вони стали 

першоосновою для створення у майбутньому фондових колекцій музейних закладів.  

Abstract 

In the article, based on the analysis of a complex of different sources, information about pre-museum private 

and temple collections on the territory of Poltava region in the middle of the XVI– in the XVIII centuries is sum-

marized. The author's periodization of the process of pre-museum harvesting is proposed, and features of the col-

lections are determined. It is proved that they became the basis for the creation of stock collections of museums in 

the future. 

Ключові слова: храмові та приватні домузейні колекції, Полтавщина, передісторія музейництва, пе-

редумови створення музеїв. 

Keywords: temple and private pre-museum collections, Poltava region, prehistory of museum business, pre-

requisites for the creation of museums 

 

Багато з істориків визначають територію пол-

тавського краю у ХVІІ–ХVІІІ ст. як «серце Укра-

їни», як «живий підручник історії» [20]. Події, що 

відбувалися в ті часи на теренах Полтавщини, як у 

соціально-економічному, так і в національно-куль-

турному поступі, відбивали, до певної міри, історію 

всієї Лівобережної України, але мали також регіо-

нальні особливості. Вони були обумовлені тим, що 

упродовж ХVІ–XVII ст. українські правителі про-

водили політику непростого лавірування між сво-

їми сильними сусідами – Річчю Посполитою, Мос-

ковським царством і Османською імперією, які зда-

вна мали кожна свої інтереси в українському 

питанні [6–8]. З кінця ХVІІ ст. Полтавщина була та-

кож важливим культурним осередком Гетьман-

щини, на теренах якого поширювалася освіта, нау-

кові знання, розвивалися література, мистецтво.  

Саме в той період поступово складалися умови 

для формування храмових та приватних домузей-

них збірок і колекцій, частини з яких у майбут-

ньому стали основою багатьох музейних закладів.  

Проте ця тема рідко опинялася у фокусі науко-

вих досліджень істориків-музеєзнавців.  

Історія музейної справи Полтавщини як такої 

бере свій початок з кінця ХІХ – початку ХХ ст., 

коли на теренах регіону почали з’являтися перші 

музейні заклади. Починаючи з того періоду, у пра-

цях дослідників музейної царини краю висвітлюва-

лися події, пов’язані зі створенням та функціону-

ванням цих та інших музейних закладів – від фор-

мування Полтавської губернії та у межах нинішньої 

Полтавської області. Фактам з історії полтавського 

музейництва приділили увагу В.С. Іконников [19], 

І.Ф. Павловський [42; 40], М. Я. Рудинський [49–

51]; В.П. Горленко [10], С.К. Кулжинський [25], І.А. 

Зарецький [17; 18] та ін. Історія створення та діяль-

ності Полтавського природничо-історичного му-

зею у період його становлення та розвитку до кінця 

1930-х рр. найбільш повно була розглянута у робо-

тах М. О. Олеховського [37], М.Ф. Ніколаєва [47]. 

У 1950-і-1980-і рр. дослідження на музейну тема-

тику у наукових журналах та інших періодичних 

виданнях публікували такі відомі краєзнавці, архі-

вісти, мистецтвознавці, музейники, як Р.Ф. Гузій, 

М.П. Невмержицький, В.М. Лебединський, Я.Г. 

Іванюк, В.Н. Жук, В.М. Ханко, М.Л. Каплун та ін. 

[напр., 12; 15; 22; 26; 34; 57].  

Деяким аспектам історії створення храмових, 

козацьких скарбниць, полтавських музеїв, а також 

діяльності музейників – представників полтавсь-

кого регіону присвятили праці сучасні дослідники 

А.М. Аббасов, І. М. Наливайко, В. Григор’єв, 

А.Б.Супруненко, Н.Бесєдіна, І. В. Козюра, О. О. Не-

стуля, В. Ф. Волосков, В. Ф. Халимон, та ін. 

[напр., 1; 3; 23; 28; 35; 6; 56; 32; 33; 11].  

У низці видань містяться певні відомості про 

полтавські музеї у загальному контексті культурно-

історичного розвитку регіону, про архітектурні 

особливості музейних будівель, пам’ятники тощо: 

наприклад, у томі «Полтавська область» з 26-том-

ного видання «Історія міст і сіл Української РСР», 

що був виданий у 1967 р. [21], в енциклопедичному 

словнику «Полтавщина» [46], в узагальнюючому 

нарисі з історії Полтави, виданому до 1100-річчя 

міста [44], у збірниках наукових статей «Полтавсь-

кий краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки істо-

рії, музеєзнавство, охорона пам’яток», видання 

яких з 2004 р. донині стало продовженням традицій 

видавничої діяльності музею тощо.  
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Однак, незважаючи на досить значну кількість 

публікацій про окремі полтавські музеї та різні ас-

пекти музейництва регіону, лише деякими дослід-

никами розглядалися питання передумов створення 

полтавських музейних закладів. Серед них слід ок-

ремо виділити працю В.С. Іконникова, в якій пода-

ються відомості про домузейні приватні зібрання 

полтавських поміщиків В.С. Попова, М.Г. Рєпніна, 

Галаганів, Кочубеїв, Д.І. Трощинського, Сулим, 

Маркевичів, Милорадовичів, Судієнків та інших 

[19, с. 1100-1105, 1110-1114, 1125, 1220-1221, 1223-

1228, 1231-1232, 1239, 1404-1405, СССХХVI]; роз-

відки М.О. Олеховського [37] і М.Ф. Ніколаєва [31], 

котрі місять інформацію щодо окремих приватних 

збірок полтавських колекціонерів; дослідження су-

часних учених А.Б. Супруненка, В. М. Ханка, В.М. 

і І.В. Козюри [54; 58–60; 23] та ін. Ці публікації, 

враховуючи їх інформативність, можна розглядати 

як певний внесок у вивчення справи збереження 

пам’яток історії і культури, музейної справи. Однак 

і ті нечисленні автори, що зверталися до теми дому-

зейного збиральництва та колекціонування, у своїх 

публікаціях пропонували огляд окремих приватних 

збірок, в основному, в описовому ключі, не пропо-

нуючи узагальнюючих висновків, формулювань 

музеєзнавчих засад та концепцій.  

У даній статті спробуємо узагальнити відо-

мості про домузейні приватні та храмові збірки 

на теренах Полтавщини у XVI–XVIII ст., виок-

ремити етапи розвитку домузейного збиральни-

цтва, визначити особливості збірок, довести, що 

вони стали першоосновою для створення у май-

бутньому фондових колекцій музейних закладів.  

Відповісти точно, коли виникло збиральниц-

тво, колекціонування, навряд чи можливо. Напе-

вно, колекціонування існувало ще в давнину: воїн 

збирав зброю, книжник – книги і т. п. У великих 

князів, пізніше – у гетьманів і царів, у духовенства 

збирались свої скарбниці. У світських діячів вони 

нерідко складалися з найрізноманітніших цікави-

нок: заморських вигадливих «штук», годинників, 

дорогого начиння, зброї, кінського убору та ін. 

Проте навряд чи це можна віднести до колекціону-

вання як такого, оскільки всі перелічені речі не ро-

зшукувались, а, придбавалися, часто випадково, 

або підносились в дар їх господарям та лише збері-

гались в особливих, визначених для того місцях. 

У XVII-–XVIIІ ст. освічена для свого часу бі-

льшість представників духовенства і так званої ари-

стократичної еліти на території України, і Полтав-

щини цікавилася мистецтвом. Тому в їх палацах та 

будинках, а також у храмах збиралася велика кіль-

кість ікон, гравюр, картин, книг, документів та ін-

ших цінних речей, з яких утворювались бібліотеки, 

архіви, приватні домузейні збірки. 

У хронології домузейного збиральництва на 

Полтавщині, на основі аналізу комплексу різнома-

нітних джерел, можна виділити декілька періодів: 

1) з половини XVI ст. до початку козацької 

війни під проводом Б. Хмельницького (1648 р.), 

коли історичні пам’ятки, книги, цінні речі входили 

до зібрань монастирів та церков, а також приватних 

колекцій, що формувались, в основному, представ-

никами польської шляхти, до маєтностей котрих 

належала Полтавщина (Станіславом Жолкевським, 

Станіславом Конєцпольським, князями Вишневе-

цькими, і, особливо, одним із найяскравіших пред-

ставників цього роду – Ієремією (Яремою) Вишне-

вецьким, та ін.);  

2) з 1648 р. до середини 70-х 26ін. XVIІ ст., 

коли значна частина зібрань польських шляхтичів 

була вже зосереджена в руках козацької старшини 

(а також у храмах). Однак, із урахуванням настроїв 

у середовищі козацтва і селянства, які ставилися з 

ненавистю до всього «панського», що для них асо-

ціювалося з владою польської шляхти, ці надбання 

нові господарі намагалися не демонструвати, не ви-

ставляли напоказ; 

3) з 70-х рр. XVIІ ст. до кінця XVIІІ ст. (навіть 

до початку ХІХ ст., коли у 1802 р. було утворено 

Полтавську губернію), коли нова козацька аристок-

ратія, що виросла і сформувалась в інших умовах, 

по закінченні війни та уходу з життя Б. Хмельниць-

кого, прагнула розширення своїх зібрань і демонст-

рації їх як свідчення зовнішнього аристократизму. 

Тому впродовж цього періоду зібрання деяких 

представників козацької старшини, церков та мона-

стирів зростали, в них продовжували накопичува-

тись цінні предмети і речі: твори «малярства, золо-

тарства, кераміки, та інших галузей прикладних ми-

стецтв, а також рукописи, стародруки, гравюри 

тощо. Однак відбувалося це нерівномірно: роки від-

носного «затишшя» змінювалися буремними періо-

дами (Північної війни, пов’язаної з Полтавською 

битвою, подій, коли точилася боротьба за владу між 

різними таборами козацтва, коли міста та містечка 

Полтавщини багато разів переходили від одних пе-

реможців до інших і кожного разу були пограбовані 

і спустошені, пізніше – з нападами на Полтавщину 

кримських татар і т. п. [4, с. 5, 9, 11; 2, с. 249]). Нове 

пожвавлення збиральництва почалося, приблизно, 

в останній чверті XVIІІ ст., «коли остаточно вщухла 

боротьба, …коли козацька старшина остаточно по-

пливла по тихому морю цілковитої «преданности 

престолу и отечеству» [50, с. 6]. 

Зупинимося дещо детальніше на умовах, що 

сприяли виникненню домузейних зібрань, впли-

вали на особливості їх формування і зосере-

дження на Полтавщині у досліджуваний період, і 

які були визначені самим укладом життя тогочас-

ного суспільства. 

Упродовж усіх трьох виокремлених нами пері-

одів значну роль відігравали збірки храмів Полтав-

щини. За звичаями XVII–XVIII ст., козацька стар-

шина, представники вищих кіл дбали про церковне 

будівництво, що було обумовлено необхідністю 

поширення і зростання освіти населення на базі це-

рковних шкіл і, як наслідок, духовного розвитку, 

поступу релігійної і національної самосвідомості та 

іншими чинниками. 

Військові ж традиції пов’язували це будівниц-

тво зі зведенням монастирів. Саме у цей період 

спостерігався розквіт будівництва монастирів на 

полтавській землі. Виникли майже Свято-Троїць-

кий Густинський, Прилуцький, Преображенський 
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Скельський, Михайлівський Сорочинський, Хрес-

товоздвиженський Полтавський та інші – загалом 

близько двох десятків монастирів. У другій поло-

вині XVII – на початку XVIII ст. зі сполуки особли-

востей українських церков із західноєвропейським 

стилем почав зароджуватися архітектурний стиль, 

що дістав назву українського бароко (або «козаць-

кого відродження» [16, с. 104]. 

Монастирі і церкви – разом зі скарбами, які 

зосереджувались у них (ікони, реліквії, книги, гап-

товані, вишиті та інші вироби і т. ін.) частіше за все 

ставали найбільш помітною пам’яткою кожної ок-

ремої місцевості. У містах, містечках і селах Полта-

вщини, як і по всьому Лівобережжю, вони викону-

вали роль центрів культурного життя і своєрід-

них «домузейних установ».  
Так, одним із перших таких значних центрів – 

«домузейних осередків» став Хрестовоздвиженсь-

кий монастир у Полтаві, заснований 1650 року, зве-

дений за ініціативи та коштом М. Пушкаря, І. Іскри, 

І. Крамаря, козацької старшини та міщан Полтави 

за сприяння відомого церковного діяча, письмен-

ника С. Косова. У будинку настоятеля монастиря 

існував своєрідний прообраз «церковно-світсь-

кого» музейного приміщення – особлива «Кате-

рининська зала», яку було облаштовано на честь 

приїзду до Полтави у червні 1787 р. Катерини ІІ, під 

час її мандрівки Україною. 

У цій залі «по по простенкам … и у дверей вме-

сто обоев … были сделаны рисунки (одни на хол-

сте, а другие на дереве) из библейской истории …» 

[5, с. 187-188]. Над вхідними дверима до зали було 

розміщене зображення храму Воскресіння в Єруса-

лимі. Особливо привертали увагу два полотна на іс-

торичну тематику: на одному були зображені 

шведи, що вручали свої мечі О. Невському; на дру-

гому – шведи подавали свої мечі вже Петру І, який 

– з мечем у руках, – верхи на білому коні і в коль-

чузі – попирав лева. За деякими відомостями, зала 

ця розписувалася, а картина «Апофеоз Петра І» 

була написана у XVIII ст. майстрами іконописної 

майстерні Хрестовоздвиженського монастиря [16]. 

Залу планувалося повністю розібрати під час пере-

будови у 1854 р., однак, за розпорядженням тодіш-

нього Малоросійського генерал-губернатора С. О. 

Кокошкіна, її було відтворено, а малюнки і картини 

відреставровані. Однак наприкінці ХІХ ст. (1892 

р.), малюнки на стінах, через ветхість, були зни-

щені, а саму залу переобладнано під ризницю. 

Проте картина «Апофеоз Петра І» збереглася (і піз-

ніше була передана до Музею історії Полтавської 

битви) [59, с. 183-208; 40, с. 121-123; 41]. 

Прикладом одного з найдавніших культурних 

центрів – своєрідною «домузейною скарбницею» 

Полтавщини – був також Мгарський Спасо-Преоб-

раженський монастир, заснований 1619 р. І.Копин-

ським на кошти княгині Раїни Могилянки-Вишне-

вецької. Упродовж XVII –XVIII ст. складався літо-

пис монастиря, який містив цінні відомості з його 

історії й історії України. Тепер монастирські літо-

писи, що дійшли до нас, зберігаються у наукових 

бібліотеках України [27]. Вірогідно, що деякі з них 

могли бути наявними й у бібліотеці одного з найві-

доміших тогочасних домузейних збирачів полтав-

ського краю І. (Я.) Вишневецького, який протегу-

вав монастиреві. 

Подібними до цих монастирів культурними і 

«домузейними осередками» на території полтавсь-

кого краю були: унікальна мурована соборна цер-

ква Успіння Пресвятої Богородиці в містечку Лю-

тенька поблизу полтавського Гадяча, зведена кош-

том обозного, пізніше – полковника Гадяцького 

полку Михайла Бороховича. Серед старожитностей 

храму особливу увагу привертали Євангеліє на оле-

ксандрійському папері московського друку 1735 р., 

оправлене срібними дошками з визолоченими че-

канними зображеннями з біблійної історії, й даро-

хранительниця срібна з позолотою давньої чеканки 

1724 р. [55; 39, с. 95-100, 110]; церкви Успенська, 

Миколаївська (1770 р.), Введенська (1752 р.), Пре-

ображенська (перебудована як ветха в 1778 р.), Ар-

хистратиго-Михайлівська в Решетилівці (серед її 

начиння значився дзвін, куплений у 1734 р. – тобто 

тоді вона вже існувала) [4]; дуже давній Свято-Гео-

ргіївський храм в с. Нижні Млини (дата заснування 

храму – не пізніше 80-х рр. XVIII ст.). Відомо, що у 

нижньомлинській церкві було зібрано бібліотеку, а 

в приході діяли земська і церковноприходська 

школи [52]. 

Всі ці та інші давні полтавські храми мали уні-

кальні зібрання ікон, різноманітного церковної на-

чиння, книг, документів, інших історичних 

пам’яток. Зосереджені в храмах ікони слугували в 

основному релігійним цілям, однак інтерес до них 

церковних і деяких освічених світських збирачів 

іноді наближався за своїм змістом до колекціону-

вання. 

Зібраннями ікон володіло ще з половини ХVI – 

у XVII ст. чимало представників полтавської арис-

тократії, які високо цінили живопис кращих ізогра-

фів минулого і сучасних їм, робили замовлення 

майстрам іконопису для «своїх» церков (тобто, зве-

дених за їх ініціативою, на їх кошти або оздоблені 

за їх фінансової участі (напр., «у прикрашанні» пол-

тавського Успенського собору брав участь князь В. 

М. Долгорукий, гербами якого було прикрашено 

деякі ікони і тумби в іконостасі, відлитий ним вели-

кий дзвін для соборної дзвіниці та його портрет, що 

зберігався у ризниці [41, с. 25; 14], і т. ін.). 

У той період розвивалося так зване світське 

малювання, особливо портретне. Портрети прик-

рашали будинки української еліти, яка мала маєт-

ності на Полтавщині (напр., портрети Д. Апостола 

(в лицарських латах), К. Розумовського, Г. Поле-

тики (в цивільному вбранні) тощо), а також порт-

рети-медальйони і т. п. За виконанням цих творів 

замовники звертались до малярів-іконописців, які 

здавна жили і працювали на Полтавщині. До наших 

днів їх імен збереглося в історії небагато, проте 

краєзнавчі дослідження дозволяють назвати серед 

них Герасима Німого, Опанаса Петровича, Василя 

Реклінського, Самуїла, Степана Мутяницю, Йосипа 

Івановича, Василя Андрієва, І. І. Шилденка та ін. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSkZOToZLeAhUFp4sKHRVSCscQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pslava.info%2FPoltava_MonVozdvyzhennja_1992XrestovozdvyzhenskyjMon%2C127589.html&usg=AOvVaw0j_QdEoz8Nl3Ov4CbmgdSn
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSkZOToZLeAhUFp4sKHRVSCscQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pslava.info%2FPoltava_MonVozdvyzhennja_1992XrestovozdvyzhenskyjMon%2C127589.html&usg=AOvVaw0j_QdEoz8Nl3Ov4CbmgdSn
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У 1799 р. було ухвалено, що межі єпархій (це-

рковних округів) повинні відповідати межам губе-

рній. Полтавська єпархія стала однією з дев’яти, 

утворених на Наддніпрянщині, з відповідною уні-

фікацією церковних структур до російських. 

На діяльність храмів Полтавської єпархії в 

справі збереження ними ікон, книг, церковного на-

чиння, документальних та інших пам’яток історії і 

культури у цей період мали певний вплив законода-

вчі акти, прийняті в Російській імперії [13; 9; 43; 48; 

53; 62; 63; 65; 66].  

Серед них, наприклад, вартий уваги імператор-

ський указ 1753 р. та укази Синоду того ж року, за 

вимогами яких потребувалося вживати заходи для 

підтримки в належному стані як церковних буді-

вель, так і церковних старожитностей і книг, для 

вчасної їх реставрації, для збереження «патриар-

ших ризничных вещей» [43, 1912. Т. 4. №№ 1340, 

1357], а також забезпечити їх належне «удобное со-

хранение» у спеціальних «палатах … с предписан-

ным укреплением и подобающим украшением … 

раположа, … убрать в пристойно благолепное соб-

людение, и от пожарного случая удобное сохране-

ние, где б и воздух мог проходить свободно…» [43, 

1912. Т. 4. № 1340]. Крім того, є важливим той факт, 

що документами передбачається навіть можливість 

вибіркового експонування зібраних старожитнос-

тей і пам’яток: «… Чтоб всегда, кому случай будет, 

и корда кто пожелает и из иностранных министров 

и прочих знатных лиц … смотреть … было удобно 

…» [43, 1912. Т. 4. № 1340].  

Був прийнятий також указ (1759 р.), що перед-

бачав створення так званих первісних реставрацій-

них майстерень (для «возобновления и исправле-

ния вместо погоревшего и обветшавшего церков-

ного и монастырского …» [43, 1912. Т. 4. № 1632]) 

та спеціальну підготовку для них «мастеровых лю-

дей» [43, 1912. Т. 4. № 1632] у створених для цього 

школах при церквах і монастирях, а також під кура-

торством спеціально призначеного наглядача «ико-

нописного и живописного художеств мастера» [43, 

1912. Т. 4. № 1738]. 

Складання збірок у резиденціях, палацах світ-

ських осіб на теренах Полтавщини активно відбу-

валося впродовж першого періоду цього процесу 

Серед них відоме лубенське домузейне зібрання І. 

(Я.) Вишневецького в середині XVII ст. (до 1648 р.). 

Воно являло собою найбільш значне подібне куль-

турне утворення тогочасної Полтавщини. 

Приватні зібрання, хоча і менші, склали тоді й 

інші представники польської шляхти, які мали має-

тності на землях полтавського краю (С. і О. Конє-

цпольські, А. Казановський, С. Лащ, К. Харлезький 

та ін.). Відомості з різних джерел свідчать, що до 

цих зібрань входили дорогі вбрання, взуття, зброя, 

прикраси, посуд.  

Підкреслимо, що тогочасні домузейні зібрання 

і колекції розглядалися їх володільцями як засіб пі-

дтвердити своє значуще соціальне становище й як 

частина декоративного оздоблення помешкань і бу-

дівель, а також – іноді – як «курйози» (частіше, 

«східного, азійського» походження). Тому слід за-

значити, що у цей період (і в наступні – до кінця 

XVIII ст.) самостійна художньо-музейна практика 

ще не сформувалася. 

Про склад приватних зібрань польських шлях-

тичів на Полтавщині можна скласти певне уявлення 

за описами у різнопланових джерелах, зокрема, за 

переліками тих речей, які їх господарі намагалися 

врятувати, а іноді й вимушені були покинути, під 

час подій визвольної козацької війни в краї.  

Так само, як і І. (Я.) Вишневецький, Конє-

цпольський, Остророг та інші шляхтичі намага-

лися, тікаючи з Лубенської держави, з полтавських 

земель, врятувати найцінніше для них: «… коні, … 

срібні гнуздечка, … сріблом обковану зброю, … до-

рогі шаблі, … повишивані золотом та обнизані пе-

рлами сідла, … срібний посуд. … оберемок латин-

ських книжок» [36, с. 81, 135, 137]. 

На зміну польським магнатам, які «втратили 

усі «рухомі й лежачі добра та маєтності» [36, с. 138] 

на Полтавщині і Лівобережній Україні в цілому, 

йшла нова полтавська козацька старшина, правос-

лавне священство, які внесли свою лепту у дому-

зейне збиральництво, у формування приватних і 

храмових зібрань у наступний – другий період.  

Під час бойових дій та після перемог над вій-

ськами польських магнатів у розгромлених таборах 

до рук козацької старшини, зокрема і полтавської, 

потрапила маса дорогоцінних речей [29, с. 18; 36, с. 

78, 137, 138].  

За деякими відомостями, руйнування в Лубнах 

палацу І. (Я.) Вишневецького, маєтностей інших 

польських магнатів, католицького монастиря, інші 

джерела збагачення дозволили досить швидко роз-

багатіти тоді родинам Кулябок, Оріхівських та де-

яким іншим представникам древніх полтавських 

фамілій [24] (більш конкретних відомостей про те, 

які саме скарби, накопичення і до кого саме з пол-

тавської козацької старшини перейшли в ці часи від 

польської шляхти, а також таких, що давали б типо-

логічну характеристику таких зібрань, за нашою ін-

формацією, небагато).  

Однак, маючи враховувати антишляхетські на-

строї представників більшості полтавського насе-

лення, яке до того ж було роздратоване своїм низь-

ким соціально-економічним становищем, старшина 

підкреслювала свій демократизм у щоденному 

житті. 

Український історик Н. Мірза-Авакянц відзна-

чала, що зневага до розкоші викликалася умовами 

моменту: схвильованим масам всякий натяк на ста-

ропанську розкіш здавався наміром відновити ми-

нуле, польський соціально-політичний устрій» [29, 

с. 18, 19]. 

Це, звісно, наклало відбиток на особливості 

зберігання і презентації старшиною придбаних та 

власних накопичень різноманітних рідкісних і цін-

них речей, арсеналів та на подальше їх збиральниц-

тво. Старшині доводилося приховувати «по льохах 

і коморах ті скарби, які встигли набути» [29, с. 19] 

за Хмельниччину, «… і чекати влучного часу, коли 

буде змога дістати з скринь дорогоцінні оздоби…» 

[29, с. 20]. 
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Цей «влучний час», що збігся з третім періо-

дом у формуванні полтавських приватних домузей-

них зібрань почався, приблизно, через десятиліття 

по тому, як в результаті козацької війни під прово-

дом Б. Хмельницького на території Полтавщини, як 

і по всій Україні, був знищений польсько-шляхет-

ський лад.  

«Не минуло 10 років по великим повстанні» 

[29, с. 17, 18], як змінилися політична, громадська, 

економічна ситуації. За цей час позиції козацької 

старшини («значних») як пануючої верстви зміцни-

лися. Наприкінці XVII ст. полтавська козацька ста-

ршина була власницею більш або менш значних ма-

єтків, будинків, які вони здобули «за службу» або 

заїмкою, купівлею, іноді – іншими засобами та спо-

собами.  

Судячи, наприклад, з відомостей «Опису дво-

рів і містечок Полтавського полку» [64; 61], а також 

даних інших та більш пізніх, джерел [5; 7, с. 11; 30; 

38], козацька старшина в Полтаві (як, певно, і в ін-

ших населених пунктах Полтавщини) у цей період 

мала чималий статок і була, для того часу, досить 

численною. Наприклад, серед імен тогочасної коза-

цької еліти у місті відомими були прізвища полко-

вників Війська Запорізького Дем’яна Гуджула, Па-

вла Семеновича, полковника Андрія Горленка, бу-

рмістрів Федора Чепрунівського, Олексія 

Лук’яновича, Павла Маркевича, Василя Демченка, 

полкових: обозного Андрія Руновського, судді Гри-

горія Сахновського, писаря Григорія Бачинського 

та багатьох ін. Практично всі вони мали в Полтаві 

власні будинки та господу при них – тобто, 

«двори», а дехто – й по два «двори» (напр., Ів. Бу-

цький, Ів. Паскевич, Ів. Богданович, Дм. Білуше-

нко).  

У своїх господах вони також, напевно, мали 

«скарбниці», схожі на описані Н. Мірзою-Авакянц 

на основі опису маєтностей родини Ів. Виговського 

[29], хоча, безумовно, не такі вражаючі за кількістю 

і цінністю речей та предметів мистецтва. До того ж, 

до цих накопичених полтавською знаттю «скарб-

ниць» могли потрапити вироби прикладного мисте-

цтва, коштовні предмети побутового вжитку, ви-

роби майстрів цехів, яких у Полтаві ще до кінця 

XVII ст. (до Початку Північної війни), за даними 

того ж «Опису дворів і містечок Полтавського 

полку», налічувалось дев’ять, а у 1760 р. – десять 

[64; 61]. 

Можливість користатися низкою соціальних 

привілеїв, які були відновлені для нового українсь-

кого панства, впливати на урядові рішення, більш 

високий рівень «культурності» порівняно із загаль-

ним, призвичаювало старшину визначати себе як 

кращу частину громади, більш шляхетну й осві-

чену. Таке становище старшини знаходило вияв і у 

зовнішніх формах побуту, у зміні поглядів на роз-

кіш та багатство. «Молода» старшина прагнула ко-

мфорту та естетики, які були їй доступні по матері-

альним засобам і по рівню освіти. Почавшись з най-

заможнішої старшини, ця форма життя поступово 

стала звичайною і для решти старшини. Тут стали в 

пригоді накопичення, набуті старшиною як своєрі-

дний «спадок» від польської шляхти, вигнаної з зе-

мель полтавського краю. 

Щоправда, багато з цих зібрань «під час … 

шведської війни і по давнині» були втрачені і «нині 

(їх) немає» [64; 61]. Тому про численність та склад 

подібних зібрань можна говорити лише з певною 

долею вірогідності та припущень. 

Таким чином, ґрунтуючись на викладеному, 

можна стверджувати, що з половини XVI – у XVIII 

ст. на Полтавщини складалися умови, які забезпе-

чували формування храмових та приватних дому-

зейних збірок – основ майбутніх музейних колек-

цій. Приналежність, склад, джерела надходжень, 

інші аспекти, що стосувались цих збірок, були обу-

мовлені історичними подіями, соціально-економіч-

ним становищем краю, рівнем освіти і культури, що 

існували упродовж кожного з трьох періодів, які 

були наявні у цьому процесі.  

Ці зібрання ще не були колекціями як такими, 

оскільки ще не були систематизовані, каталогізо-

вані, опрацьовані належним чином. Слід також від-

значити, що більшість тогочасних домузейних при-

ватних зібрань мали змішаний характер, оскільки в 

них «співіснували» предмети з різних галузей 

знань, мистецтва, ремесел.  

Поступове накопичення історичних знань 

представниками полтавської аристократії на Полта-

вщині упродовж досліджуваного періоду, зрос-

тання інтересу до старожитностей, усвідомлення їх 

значення як історичних джерел, спроби їх застосу-

вання з просвітницькою і науковою метою, зок-

рема, для пояснення змін, що відбувалися в суспі-

льстві, в краї, спроби систематизації стали пер-

шими кроками до створення майбутніх церковних і 

приватних архівів, бібліотек, збірок цінних предме-

тів, а в наступні періоди – й перших музейних зіб-

рань.  
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Abstract 

Russian language teaching has its traditions in Lebanon, however, it stands apart from other languages taught 

here mostly due to the widespread misconception that Russian is overly complex and difficult. Consequently, it 

begs the question of whether Russian language learning is a challenging and adventurous journey or cul-de-sac; is 

it a road leading to new exciting discoveries or nothing more than mere folly? Application of communicative 

approach and some strategies of activization method in teaching Russian for beginners could really be a powerful 

stimulus to plunge the students into Russian language learning. Such “maiden voyage” may both contribute to the 

linguistic experience of Lebanese students and to facilitate the dialog of civilizations in our modern globalized 

world.  

Keywords: language teaching, communicative approach, activization method, Russian for beginners. 

 

It was towards the end of the XIX century that the 

Russian Imperial Orthodox Society inaugurated free 

schools in Palestine and Syria. The initial successful 

undertaking of the Society – marked by opening more 

than thirty Russian (or mascobi, as they were called) 

schools [12, p. 25] in all parts of Lebanon – went into 

decline after the collapse of the Russian empire fol-

lowed by the 1917 revolution and civil war in Russia.  

The Society’s high-flying initiatives to promote 

Russian language in Lebanese secondary and higher 

education in Lebanon were not destined to come true at 

that time. However by 1915, according to Arefyev, 

Russian was as widespread as English and perhaps even 

more widespread [1, p. 31]; which is not the case one 

hundred years later – though Russian remains the lin-

gua franca in various countries, such as the former 

USSR republics and vast Russian speaking communi-

ties overseas. In spite of the decreasing number of Rus-

sian language users worldwide, however, N. Ostler 

places Russian on the fifth position on his “current top 

twenty” chart [9, p. 526]. 

It goes without saying that Arabic, French and 

English are hors-concours in Lebanon and no other lan-

guage can compete with them. (Incidentally for for-

eigners unfamiliar with educational system in this 

country, the fact that majority of the local academic in-

stitutions are English and/or French speaking is surpris-

ing). For example, The USJ Faculty of Languages is of 

standing reputation recognized far beyond Lebanon in 

the field of foreign language teaching. At the same 

time, USJ boasts long-term and successful communica-

tion language teaching of Spanish, Italian, and German. 

It cordially welcomed Confucius Institute, the promoter 

of Chinese language and culture overseas. As of 2010, 

Russian language was introduced as an optional subject 

at USJ, however it stands apart from other languages as 

a kind of linguistic outcast.  

Putting aside all socio-economic and political as-

pects that accompany foreign language acquisition, I 

would rather focus on refuting certain stereotypes 

widespread among sceptics trying to spark interest in 

irresolute learners and convince doubtful novices to 

start this “maiden voyage” to the Russian language. By 

setting Russian language newcomers’ curiosity agog, 

they will soon come to realize that Russian culture and 

language is “like a great moral spiritual compass, point-

ing the way toward deeper and wider understanding of 

what some call “the Russian soul”, but many others 

would call the soul of every human being” [11, p. 1]. 

So what is it, really, to learn the Russian language? 

Is it a challenging and adventurous journey or a cul-de-

sac? Is it a road leading to new exciting discoveries or 

nothing more than mere folly? Is it worth navigating if 

you still are uncertain of the outcome? 

Az and buki are the Alpha and Omega of intro-

ducing language 

Russian kids are excited to start their journey to-

wards literacy with the azbuka (az and buki are the first 

letters of Old Slavonic alphabet), the ABC book of their 

mother language. At the same time, this very azbuka is 

a source of great tension and disturbance for the for-

eigners who generally unconditionally consider the 

Russian alphabet a stumbling block, an insuperable bar-

rier in the path of Russian language acquisition. There 

is a stable and strong bias against Cyrillic script that 

still prevails. 

Nevertheless, as soon as learners fight their fear to 

set about this “scary” Cyrillic alphabet it does not take 

them much time to realize that one third of these “weird 

and disparate” 33 characters includes familiar Latin let-

ter forms: A, B, E, K, M, H, O, P, C, T, X, some of 

which can be combined and easily transformed into 

Russian words: KOT, MOT, KOK, TOT, AKT, TAKT, 

MAK, TOM, etc. Then they realize soon that some 

known graphic characters have different value in Rus-

sian script: Вв [V], Нн [N], Рр [R], Сс [S], Xx [H], Уу 

[U] and some unfamiliar signs designate the well-

known Latin phonemes: Бб [B], Гг [G], Дд [D], Зз [Z], 

Лл [L], Пп [P], Ф ф [F] or their combinations Цц 

[ts],Чч [ch], Ёё [YO], Яя[YA], Юю [YOU]. Like Eng-

lish, the Russian phonetic system has five basic vowel 

sounds: [i][e][a][o][u], unlike English however it has 

10 “paired” vowel letters (а – я, о – ё, у – ю, э – е, ы – 

и). Differentiation and mastering of vowel counterparts 

can be rewarding in terms of understanding psycholin-

guistic (for instance, softening is sometimes related to 

affectionate words, diminutives in the Russian lan-

guage) or comparative concepts which can allow some 
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ardent learners to conclude that “Russian vowels are 

just as smooth and legato-friendly as Italian” [8, p. 

129]. 

Obviously there are letters typical for Russian 

script (so called soft and hard signs Ь,Ъ, special vowel 

ы, or «hushers» Ч, Ш, Щ, Ж, for instance). Undoubt-

edly, phonetic grinding leads to flawless speech. On the 

path of acquisition and mastering Russian sounds, one 

might stumble over consonants, a dichotomy of voiced-

unvoiced consonants, their palatalization or devocali-

zation, the learners might be taken aback by variety of 

accentual and rhythmic models of words and intonation 

patterns, different types of Russian vowels’ reduction. 

The most distinguishing characteristic of the Russian 

consonantism is the presence of two correlative rows of 

consonant phonemes with oppositions “hard – soft”, 

“voiced – unvoiced”. In many languages of the world 

such phonematic opposition is absent. These two corre-

lations are of considerable importance in the Russian 

language.  

Nevertheless, there are three essential rules that 

spark off the process of Russian language literacy and 

reproducing utterances. Firstly, pronouncing the unac-

cented o as [a], secondly, at the end of words, or in front 

of unvoiced consonants, voiced consonants become 

voiceless (e.g. Russian word górod (city) is read 

[górat]). Thirdly, awareness and proper use of hard and 

soft consonants that can be of critical importance as dif-

ferent nature of consonants affect words’ meanings 

(compare e.g. “брат”[brat]brother, брать [brat’] to 

take, полка [polka] a shelf , полька [pol’ka]etc) polka 

or a Polish woman. So according to Russian poet Jo-

seph Brodsky, Nobel-prize winner in literature (1987), 

we can conclude that “Phonetics is the language equiv-

alent to sense of touch; it is a sensual foundation of a 

language”. As for the Cyrillic alphabet, “the devil is not 

as black as he is painted” and within a couple of lessons 

it becomes a favorable tailwind promoting “language 

navigation”. 

A living word is dearer than a dead letter (Rus-

sian proverb) 

One can hardly deny that ‘learning by doing’ is the 

cornerstone of developing, acquiring and consolidating 

any skill. Like toddlers who are anxious to make the 

first independent steps in life, language novices are 

keen to utter strange words, collocations, and sen-

tences. You must admit that speaking is the skill most 

highly prized by learners especially at the elementary 

level. Once I gain a footing in the beginners’ classroom, 

I involve students in communicative and interactive 

practice: I introduce myself – Menya zavut (My name 

is…) and get to know the students, naturally in Russian. 

I plunge the students into real-life communication, 

which is obvious to all participants since it mirrors 

common social behavior. Straight away, I see their re-

action: they are surprised, curious, brave, confused, 

sometimes timid, but never indifferent, bored, or list-

less. If someone is at a loss, immediately student vol-

unteers spring up and help out con gusto. Creating a 

lively and active environment in the classroom stimu-

lates students’ motivation and engenders their partici-

pation. I always look forward to a moment when stu-

dents after (or at the same times as) overcoming the 

“god-awful” Cyrillic letterforms combine them in 

words and then in sentences. I take a special delight in 

seeing their vivacious reaction while they “decode” the 

Russian script. After a couple of lessons, upon entering 

the classroom, the students are asked to come to my 

desk, find their name in Russian written on a card, and 

put it on their table. Hereby students learn how to read 

and write their names and better remember the names 

of their peers (after a while students are requested to 

pick out cards with their surnames). Shortly thereafter, 

English and French speaking novices manage to sail 

through simple texts, thunderstruck by a rather large 

quantity of cognates in the Russian lexicon (Inci-

dentally, popular modern Russian textbook for A1 level 

by Esmantova [3], includes a list of 400 cognates). Tak-

ing into consideration that vocabulary of the Break-

through level candidate may reach 900 – 1000 lexical 

units [5] we can assure “navigators” that they won’t be 

plied with exceeding lexis while their vessel will be 

plying a voyage…  

The theory is dry, my friend /The tree of life is 

green and blooming (Goethe)  
The modern methodology of teaching foreign lan-

guages is mostly aimed at developing and mastering 

skills applicable in natural communication. At the same 

time, there are programs and courses that abound in 

modern innovations, reducing ipso facto personal-cen-

tered communication, critically important to language 

learning. By contrast with the above mentioned, the Ac-

tivization method devised at the Lomonosov Moscow 

State University by Galina Kitaygorodskaya - though it 

is little known beyond Russia and former USSR - “pro-

claims very humanitarian principles aimed at a person 

and his/her specific needs and interests” [13, p. 233]. 

What is essential in this method is that it involves eve-

ryone throughout the whole teaching process. “This in-

corporates communication at the levels of teacher-

learner, learner-learner, teacher-group and learner-

group. The personality of the learner is important as ac-

tive participation in the group as well as emotional in-

volvement are pre-requisites for successful learning” 

[2, p. 84]. As a matter of fact the Activization (or Inten-

sive) method by Kitaygorodskaya is based to a large 

extent on Suggestopedic teaching methodology devised 

by Dr. Georgi Lozanov in the early seventies in Bul-

garia. The latter teaching methods known as Sug-

gestopedia or Reservopedia was highly appreciated by 

UNESCO expert commision and recommended for ap-

plication all over the world. Lozanov considers “The 

Seven Laws” to be Conditio sine qua non of his Reser-

vopedia [see 10]. Following Lozanov, Kitaygo-

rodskaya “involves the activation of psychological and 

creative potentials of the personality” [2, p. 81] making 

an emphasis on elements from psycholinguistics. Hav-

ing combined innovative Lozanov’s methodology with 

some principles of the Russian educational traditions 

Kitaygorodskaya managed to breath new life into for-

eign language teaching in the former USSR. Late eight-

ies and nineties of the last century in Russia were 

marked by crucial political changes with the following 

boom in language learning. Intensive (Activization) 

method by Kitaygorodskaya (with focusing on commu-

nication, role-playing of real-life situations, different 
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types of team-work, concentrating on oral work and au-

ral comprehension, etc.) turned out to be groundbreak-

ing and came quite opportunely in post-Soviet Russia. 

Though language teaching method by G.Kitaygo-

rodskaya is applicable in the framework of a crash 

course, certain technique can be used in the format of 

standard language course.  

Nine tenth of education is encouragement (An-

atole France) 

Educators can argue about the percentage of en-

couragement in the teaching process but I presume they 

are unanimous in knowing the importance of how to 

animate their lessons and promote students’ activity 

notwithstanding differences in the methodology of do-

ing so. What is important in the aforementioned Activ-

ization method is for all members to coact, copartici-

pate in the teaching process making cooperative efforts 

in achievement results, thus teachers and students be-

come companions, cooperators, colaborers equally re-

sponsible for making progress and success of their col-

lingual coalition [13, pp. 235 - 236]. As the Russian 

saying goes, “Good brotherhood is the best wealth.” 

It is generally known that a target language be-

comes meaningful when the students engage in it on a 

personal level. During the “language navigation”, it is 

useful to know your covoyagers better. Consequently, 

all will be curious to ask questions about their class-

mates’ relatives. In groups students have a good look at 

the photos on their devices (or even imaginary por-

traits) asking each other: Eta tvoy papa (brat, 

dyedushka)? Kak yevo zavut? Kto on? (Is it your father, 

brother, grandfather)? What is his name? What is he?) 

Eta tvaya mama (sistra, babushka)? Kak yeyo zavut? 

Kto ona? (Is it your mother, sister, grandmother? What 

is her name? What is she?) Lexical (family, occupa-

tions) and grammatical (personal and possessive pro-

nouns) items previously presented are exercised and re-

cycled by students in personalized speaking activities. 

In addition to learning Russian forms of greeting and 

other etiquette patterns, novice students get to know the 

formation of Russian names, which is important for 

their linguo-cultural awareness. In the vortex of chang-

ing socio-economic and political transformations, mod-

ern Russian eventually almost lost words naming social 

titles of people. It is still a kind of bewildering task – 

even for Russians: how to address a passing stranger, 

for instance, whereas interpersonal communication in 

other situations is regulated by the language: you have 

to name your colleagues, seniors and eldest po imeni-

otchestvy (by their first name and patronymic). Omit-

ting this fact as well as negligence in using formal-in-

formal language is considered to be a blunder with re-

gard to the norms of standard Russian. As for the stu-

dents, first they are daunted by long three-word Russian 

names Aleksandr Sergeevich Pushkin, but upon realiz-

ing that there is nothing but adding suffixes (ovich, 

yevich for males and ovna,yevna for females) to one’s 

father’s name, they vigorously start to experiment with 

their names (Ali Karimovich, Dana Adelevna, etc.) 

evoking solidarity and chain response of groupmates. 

Understanding of such cultural constituents favors for-

mation of cross-cultural competence due to which peo-

ple apprehend somebody else’s cultural facts and tradi-

tions with tolerance and desire to perceive identity and 

social behavior of other users.  

My faithful friend! My worst enemy! My tsar! 

My slave! My mother tongue! (Valeriy Bruysov, Rus-

sian poet) 

One of the pillars without which language teach-

ing seems to be inconceivable is grammar. Yet, it is pre-

cisely what makes students unwilling, dull and distrust-

ful especially in the light of learning. It seems espe-

cially discouraging in relation to inflected languages, 

which is the case of Russian. Before the communicative 

approach in language learning, grammar was regarded 

of primary importance whereas now it is considered as 

a tool for forming sentences. That does not however 

protect the Russian language against excoriations for its 

“attendant grammatical horrors,” according to I.Weil, 

(as a matter of fact, “these horrors” did not prevent 

Prof. Irwin Weil from becoming the great supporter and 

promoter of the Russian language and culture in the 

USA.) How often do I have to hear my students’ com-

plaints directed against different grammatical concepts 

and units? I am delighted however to hear opposite ex-

clamations: “It is not as dreadful as I expected!”  

I do not want to oversimplify the problem, but be-

ginners are really amazed to find out that Russian ver-

bal conjugation and verbal tenses (excluding verbal as-

pects, naturally) are much simpler than they antici-

pated. It is especially evident for such linguaphiles as 

the Lebanese learners with their language background. 

Our “maiden voyage” is a short one just a test trip. 

Nevertheless, it requires certain strength, motivation, 

and most importantly - a free spirit! As the eastern say-

ing goes “Do not go with the flow. Do not go against 

the tide. Go across it if you want to reach the shore”. 

Our “Maiden voyage” to the Russian language is just to 

foster love for a new mindset. It is about a new vision 

of the Russian language through the sidelight of your 

cruise ship. It is just about trying to feel and gently 

touch the strange ethos of another community. It is to 

provide certain basis “toward an understanding of the 

many-faceted reality we call Russia” [4, p. 83].  

Being a young instructor of Russian as a foreign 

language in USSR, I took the following lines written by 

Hungarian polyglot Kató Lomb with a certain extent of 

skepticism. Now, after almost three decades of teach-

ing, I am all for it: “We should learn languages because 

language is the only thing worth knowing, even 

poorly… Solely in the world of languages is the ama-

teur of value. Well-intentioned sentences full of mis-

takes, can still build bridges between people” [7, p. 37].  

It is so important to build bridges between differ-

ent people to contribute the dialog of civilizations in our 

modern globalized world. The “Maiden voyage” to the 

Russian language could be of great help, both in the 

never-ceasing, long-life Odyssey of self-discovery and 

in the pursuit of understanding national values, idiosyn-

crasies and, cultural identity of others. 
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Abstract 

The paper reviews the relevance of health-saving area formation for students at higher educational institu-

tions. Nowdays, the priority is to help students to develop their interest in acquiring health-saving knowledges in 

order to implement these knowledges in their future activities. 
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There is an actual problem with forming health-

saving educational area for students these days. The 

health status of the younger generation is a very im-

portant index of a country`s and society`s level of well-

being, reflecting not only the present situation but the 

outlook for the future development of the country, too. 

Human health is not just biomedical but also psy-

chological, philosophical and social category, for 

which concept does depend on particular use of the 

term. 

According to The World Health Organization hu-

man health includes physical (somatic), spiritual (soul, 

mind) and social components. 

Professor Apanasenko G.L. is of the view that 

there are three components of personality: somatic, 

mental and social. 

Based on studies of Agadzhanyan N.A., Amosov 

N.M., Brechman I.I., Kolbanov V.V. there are can be 

indentified four factors affecting human health (fig-

ure1). 

 
Figure 1 - Determimants of health 

Determinants 
of health

Somatic Physical Mental Moral
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Most of research community used indication of the 

structure, functions and adaptability as a health level 

criterion, and note that potential of individuals depends 

on the state of health.  

Other than that, health is an important condition of 

development, that is, the objective needs for every per-

son. In that way, health is the basis for human life com-

posed of various elements, and psychological and ped-

agogical are the systematically important among them. 

These components provide creation of the demand for 

support healthy way of living. Thus, the prioritized aim 

is decided – it is to create conditions for protecting and 

improving students` health and encouraging healthy 

and safe lifestyles at a health-saving area in university.  

As is well known, the basis for behavior is laid in 

childhood under the influence of family and school. 

The statistics show that the following factors influence 

the health: lifestyle (50%), environment (20%), hered-

ity (20%) and health-care (10%). 

The health-saving space is a multifarious system 

of harmonious development of students, that is was 

specially organized educational environment, aimed to 

maintain and strengthen the physical, psychical and 

mental health of every student.  

Properly managed space organization for health 

safety may produce effective results only with active 

collaboration of all segments of the environment, be-

cause student is not just the object being affected by 

something, but actor with its own opinion, elevated to 

a qualitatively new level of awareness – encouraging 

healthy lifestyles.  

Health-saving technologies is the system that pro-

vided the greatest possible conditions to save, build and 

development of mental, intellectual, personal and phys-

ical health of all actors in education at all levels. This 

system includes: 

1. Use of monitoring data of students` health, 

conducted by a qualification medical practitioner, and 

through their own observation in the implementation of 

the educational technology, its correction, consistent 

with available research. 

2. With the specificities of the age growth and 

the development of educational strategy related charac-

teristics of memory, thinking, activity and efficiency.  

3. Creating of favorable psychological and emo-

tional atmosphere in the process of realization of this 

educational technology. 

Physical education in universities is an integral 

part of development of a general and professional cul-

ture of modern educators. As an academic discipline, 

which is mandatory for all specialties, it is one of prin-

cipal factors development of the complete human being 

and a factor of health promotion, and optimization of 

the physical and psychological well-being of students 

as a part of their training.  

The health-saving formation process in university 

is based on the close relationship between all of practi-

cal activities of educational institution. Work of the ad-

ministration is directed towards the organization of ef-

fective action of all those involved on the educational 

process, creating of prerequisites for study, also con-

trols and regulates the educational process.  

The activity of teaching staff mainly aims to ac-

quiring methodology of development of healthy life-

style through the subjects of study. 

It is also not possible without activity of students 

themselves, understanding of doing certain exercise 

scientifically. 

We have developed guidelines designed for teach-

ing university staff based on the following provisions: 

(1) establishing the students’ interest in biomedical 

subjects in relation to health-saving education, (2) un-

derstanding the pedagogical process, in particular, as a 

prerequisite for the development of students’ interest in 

biomedical sciences, (3) the use of optional training in 

connection with educational work, aimed at developing 

the students’ interest in biomedical subjects, (4) making 

full use of educational technologies and innovative 

methods for fostering students’ interest in biomedical 

subjects, etc.  
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Аннотация 

В современной кризисной культурно-исторической ситуации процесс психического онтогенеза 

огромного большинства людей нарушен. При огромной скорости революционных сдвигов, потрясавших 

Россию в  веке, естественный ход развития ее народов был болезненно изменен. Данная публикация 

посвящена изучению этнофункциональных процессов в многонациональном регионе. 

Abstract 

In the current cultural-historical craunch, the process of mental ontogenesis of the vast majority of people is 

disrupted. The natural course of development of nations of Russia was painfully transformed at the tremendous 

rate of revolutionary shifts that have rocked the country in the 20th century. The publication is dedicated to study 

of the ethno-functional processes in a multinational region. 
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На основе результатов теоретико-методологи-

ческих и экспериментальных психолингвистиче-

ских исследований можно сформулировать ориен-

тировочное содержание и последовательность ста-

дий процесса образования в соответствии со 

стадиями психического этнолингвофункциональ-

ного онтогенеза в различных возрастных группах. 

Развивая мысль Э. Стоунквиста об обусловленно-

сти психического созревания человека разреше-

нием «расовых» и «культурных» психических кон-

фликтов (1961), мы полагаем, что это созревание 

обусловливается полнотой разрешения именно эт-

нически маргинальных конфликтов, обусловленных 

этнофункциональной психической анархегенией. 

Наряду с этнофункциональными рассогласова-

ниями содержания стадий этнофункционального 

психического развития, нарушение последователь-

ности прохождения сказочно-мифологической и 

(или) религиозно-этической стадий или их «выпа-

дение» также рассматривается как этнофункцио-

нальное рассогласование на основании культуроло-

гического положения о том, что кризисные этапы 

развития определенной культуры обусловливаются 

внешними культурными «толчками» (т.е. относи-

тельно чуждыми для данной культуры) [Тойнби 

2012]. Как мы уже упоминали, развитие русской 

культуры после «языческой» фазы подверглось 

мощному воздействию христианства, со времени 

раскола церкви в XVII веке - западно-католиче-

скому влиянию. Затем настало время петровских 

реформ, открывших в Россию «окно» западноевро-

пейскому протестантскому рационализму и науч-

ному мировоззрению, что окончательно закрепи-

лось в русском самосознании XIX и XX вв. Одна-

жды ассимилированные и выверенные временем 

этнокультурные влияния мы полагаем уже прису-

щими современной русской культуре. 

Нарушения, связанные с третьей (научно-по-

знавательной) стадией, как правило, проявляются в 

недоразвитии операционной сферы (знания, уме-

ния, навыки), что связано с неполноценным про-

хождением первых двух стадий.  

В нашем подходе в качестве движущих сил 

психического развития рассматриваются этнофунк-

циональные рассогласования элементов психики 

человека, обусловливающие соответствующие пси-

хические и социальные конфликты. 

Проблема этнофункциональной целостности 

русского языка 

Одним из наиболее общих и повсеместно 

встречающихся психопатологических симптомов у 

человека современного общества являются при-

знаки т.н. алекситимии (в частности, это затруднен-

ная способность человека адекватно выражать свои 

чувства) Этническая маргинальность психики со-

временного молодого человека проявляется, 

прежде всего, в речевой сфере, в его повседневном 

языке. По замечанию выдающегося отечественного 

историка и философа К.Д. Кавелина (1989), душа 

народа может быть выражена только на языке этого 

народа - т.е. на русском языке, адекватном русской 
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культуре. С позиций нашего подхода алекситимия 

является одним из проявлений этнофункциональ-

ной психической анархегении. Например, выраже-

ние «я чувствую себя классно!» является употреб-

лением нерусского (этнофункционально рассогла-

сованного) слова для описания самочувствия. 

Неспособность современной молодежи (да и не 

только молодежи) выражать свои чувства на рус-

ском языке и является признаком алекситимии, бо-

лезненного симптома, теснейшим образом связан-

ного с депрессивными расстройствами, наркома-

нией, снижением уровня творческого интеллекта и 

пр. Как часто современный молодой человек в от-

вет на вопрос о своем внутреннем состоянии гово-

рит: «Я кайфую», «Я чувствую дискомфорт» и так 

далее. В свою очередь, психолог, врач или педагог, 

работающий с таким человеком, может описывать 

состояние этого человека так: «Он переживает лич-

ностную диссоциацию или дискомфорт» или: «Он 

испытал инсайт» и далее в том же духе. В этом 

смысле современный психолог, ориентированный 

на западную науку (и, соответственно, на европей-

скую терминологию), и его пациент недалеко ушли 

друг от друга. Одно дело – описание состояния 

души в иностранных терминах неопределенного 

«психического дискомфорта», совсем другое – 

«сердце щемит, тоска». Само слово «дискомфорт» 

этимологически связано с какими-то «внешними 

неудобствами» но, отнюдь не описывает «состоя-

ние души и сердца». Поэтому для весьма актуаль-

ных ныне целей психопрофилактики, необходимо 

глубоко знать и чувствовать русский язык и сохра-

няемые в нем литературные, музыкальные, художе-

ственные и культурные традиции в целом.  

Нормальное психическое развитие и отсут-

ствие более или менее выраженных психических 

расстройств, обусловленных, в частности, алекси-

тимией, является необходимым условием интел-

лектуального, эмоционального и нравственного 

развития человека. Для преодоления пандемии 

алекситимии в современном обществе сейчас уже 

недостаточно одного только устранения общего 

снижения грамотности. Целостность русского 

языка, хранителя культуры и традиций, в настоя-

щее время в опасности. Для усвоения русской куль-

туры необходимо очищение языка от огромного ко-

личества неоправданно введенных слов, терминов 

и пр., подменяющих уже имеющиеся русские 

слова. В особенности это касается слов и понятий, 

относящихся к душевной жизни людей и их взаи-

моотношений. Язык буквально наводнен неоправ-

данными заимствованиями слов, фразеологии, лек-

сики и даже интонирования. Чего стоят, например, 

«консенсус», «заниматься любовью» (калька: 

«make love»), «петтинг», «фитнес», «вау», «делать 

шоппинг», «элитный сэкондхэнд», управление и 

менеджмент (to manage – в т.ч. управлять) или зна-

менитое телевизионное: «Оставайтесь с нами!» 

(«калька» с англ. фразы: «Stay with us!») и пр.  

С позиций филологии и лингвистики органич-

ное усвоение русского языка значительно улучша-

ется при совокупном изучении его индоевропей-

ских основ – старославянского (с древнерусским), 

древнегреческого и латыни. Для будущих педаго-

гов, врачей и психологов это необходимо для их 

профессиональной деятельности, а для других спе-

циалистов (например, бухгалтеров и инженеров) 

будет полезным для повышения их устойчивости к 

стрессам и для их психического здоровья в целом. 

В отличие от традиционных курсов преподавания 

древних языков филологам, основной акцент здесь 

необходимо делать не на историю грамматики, а на 

лексику, понимание и перевод текстов (желательно 

подобранных в соответствии с профессиональной 

направленностью данного вуза). Кроме того, для 

филологов – специалистов в области русского 

языка, по-видимому, необходимо изучение сан-

скрита, как наиболее древнего индоевропейского 

языка, играющего существенную роль в этимоло-

гии русских слов.  

Усиление «классического» элемента в образо-

вании особенно актуально, по сравнению с дорево-

люционной Россией, именно потому, что целост-

ность русской культуры и ее носителя – русского 

языка сейчас нарушена в наибольшей степени. Не-

разрывную связь русского, древнеславянского и 

древнегреческого языков подчеркивал академик 

Петербургской академии наук А.А. Шахматов 

(1789). Парадокс состоит в том, что именно разру-

шение русского языка отрывает нас от самих исто-

ков европейской культуры. Поборник классиче-

ского образования академик АН РФ М.Л. Гаспаров 

приводит слова русского филолога с европейским 

именем Ф.Ф. Зелинского из его курса лекций по 

обоснованию необходимости «классического», гу-

манитарного образования в 1903 году (приводим 

данную цитату еще раз – к месту): «К античности 

восходят не только те или иные отдельные наши 

культурные ценности, но и самое главное в евро-

пейской цивилизации – ее привычка мыслить, ее 

умственный строй, именно это позволяет русскому, 

немцу и испанцу лучше понимать друг друга, чем 

араба или китайца. А изучение античных языков, 

будучи правильно поставлено, не сводится к воспи-

танию ума, а тесно сплетается с воспитанием пси-

хологическим и воспитанием нравственным, в ко-

нечном же счете служит социологическому отбору, 

которым совершенствуется человеческий род» 

[Гаспаров 1993: 13].  

В содержательном отношении также является 

важным создание условий для восстановления 

ущерба, нанесенного культурно-историческими пе-

рипетиями в России сказочно-мифологической и 

религиозно-этической стадиям психического онто-

генеза человека. С этой целью на разных этапах 

процесса образования необходимо, наряду с крае-

ведением, ввести регионально специфические 

циклы обучения фольклорной и традиционной му-

зыкально-песенной культуре, народному кален-

дарю, славяно-русской мифологии, а также право-

славной апологетике и традициям. Речь идет 

именно об обучении основам системообразующей 

русской культуры в традиционно русских регионах, 

а не о навязывании учащимся определенного миро-

воззрения и вероисповедания. 
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Abstract 
This article focuses on studying two interpretation mechanisms: the classical one, which allows attributing 

A. Christie’s novel «A Murder Is Announced» to a socially critical crime story, and the non-classical, which lets 

to consider the novel to be philosophical. The usage of non-classical interpretation scheme results into a «shift» in 

the novel’s classification indicators: the adventure and domestic line of the novel changes into a philosophical one; 

there’s a rotation in the classical detective «triad» of characters (a victim – a murderer – an investigator); an intel-

lectual «puzzle» is solved with the help of details – componential operators; the author’s narrative strategy changes 

– the focus shifts towards the moral categories. 

Keywords: Interpretation mechanism, detective genre specification, componential operator, bipolar struc-

tures, a detective «triad», an adventure and domestic line, the author’s narrative strategy. 

 

The problems of text and its interpretation are the 

most knowledge-intensive matters in modern linguis-

tics. In a typological way, texts may be given as «orig-

inal» and «derivative», «plain» and «closed», «authen-

tic» and «multi-authored» [4, p. 11]. The subject of the 

research in this article is the text of the detective novel 

by A. Christie «A Murder Is Announced». Such interest 

towards this certain literary work can be explained with 

several reasons: genre specification of the work, the au-

thor’s narrative strategy, interpretation mechanisms, in-

cluded in the text. 

Detective genre specification, despite the substan-

tial amount of modern modifications, is considered to 

be rigid and inflexible. The absence of structural flexi-

bility of the genre is set by the rule of structure’s unity 

[1] and such parameters as: an adventure and domestic 

line, the presence of a «triad» of characters (a murderer 

- a victim – an investigator/a detective), an intellectual 

«puzzle». 

The author’s narrative strategy is defined by two 

aspects: on the one hand, a detective story is «a partic-

ular cut of reality» (B. Brecht), on the other hand a de-

tective story is routed by psychological motivation of 

the characters’ behavior. 

It is customary to connect interpretation mecha-

nisms, included in the text of a detective story, with the 

typological genre classifications: adventure and domes-

tic, socially critical, occupational, spy genres [3, p. 90], 

and also hermeneutic, ironic, philosophical and etc. 

From the academic point of view, the detective 

novel by A. Christie «A Murder Is Announced» is con-

sidered to be classical, «closed», «authentic».  

The adventure and domestic plot line is developed 

against the background of an English village called 

Chipping Cleghorn, in the house of Letitia Blacklock. 

The «triade» of characters is represented by the mur-

derer’s personality - Letitia Blacklock, the victim - 

Rudi Scherz, and the detectives – the inspector, who in-

vestigates the crime officially, and Miss Marple. The 

intellectual «puzzle» will be related to the landlady’s 

personality, the growing number of victims, the line of 

inquiry, connected with the political motives of the 

crimes. 

The author’s narrative strategy is built on the basis 

of two perspectives: dimensional perspective and time 

perspective. The dimensional perspective is related to 

the Englishmen’s idea of life in a village community, 

where everyone knows everyone, and everyone is sub-

scribed to the local «Gazette», in which the murder will 

be announced. Since the very moment of the murder’s 

announcement the time perspective starts unfolding. 

The local time – stated as the time of the murder – the 

29th of October, 7 p.m – overlaps with the retrospective 

time – the life story of two sisters in faraway Switzer-

land. The combination of the Past and the Future at the 

moment of present will give «a particular cut of real-

ity», which leads to a peak of the characters’ suspense 

– the actions become expedient, motivations psycho-

logically calibrated. A desire to conceal the true state of 

affairs, to inherit the dead sister’s wealth makes the 

murderer - Letitia Blacklock – very prudent, quick at 

making decisions and fierce. 

The interpretation mechanism, which underpins 

the novel, allows attributing it to a socially critical 

genre. 

If considering the detective novel by A. Christie 

«derivative» and «plain» for different interpreting, co-

creation of a reader and an author, then the text’s char-

acteristics will become the sources of absolutely differ-

ent information. It is not by chance that E. Umberto ad-

mits a well-organized text to be a bipolar unit: on the 

one hand, it requires particular competence to under-

stand it, on the other hand it created the required com-

petence itself [4, p. 230]. 

The adventure and domestic plot line becomes the 

outer side of the events, and the deeper meaning is con-

nected with the collision of different worlds – the world 

of success, wealth, prosperity, health with the world of 

loneliness, illness, poverty. Having used the identity of 

the dead sister, Letitia Blacklock becomes a hostage of 
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someone else’s destiny, and that will, as a result, lead 

her to her crime and her doom. The «triad» of the char-

acters seems to remain stable at first, but actually the 

characters reverse, change their approaches, alternate 

the roles. Dora Bunner is a character which knows who 

is a murderer from the very beginning and is aware of 

the motives for a crime. Usually only a person with out-

standing intelligence can get such information. But 

Dora Bunner’s character description is directly opposed 

to the reader’s guesses: «She and Dora Bunner had been 

at school together. Dora then had been a pretty fair-

haired, blue-eyed rather stupid girl. Her being stupid 

hadn't mattered… <…> Poor Dora, poor pretty silly 

fluffy Dora… She muddled everything, upset the tem-

peramental foreign "help," miscounted the laundry, lost 

bills and letters - and sometimes reduced the competent 

Miss Blacklock to an agony of exasperation» [ 2, р. 24] 

The introduction of such a character description is 

reasonable: on the one hand, she understands the mo-

tives of the murderer, and excuses all her actions, be-

cause Dora Bunner considers it to be fair if Charlotte 

Blacklock, whose life was nothing but suffering, will 

become the heir. Dora Bunner becomes a partner of the 

murderer - Charlotte Blacklock. These two are a tex-

tural version of an opposition between poverty and 

wealth, luck and defeat: Letitia Blacklock - Charlotte 

Blacklock. Now Charlotte is being treated as a sister, 

which is to inherit a vast fortune of her boss, while Dora 

Bunner starts to play the role of a miserable woman, 

languishing in poverty. The role swap takes place as the 

story goes on. 

The intellectual «puzzle» consists in guessing who 

is who by using componential operators (photographs, 

a cheap pearl necklace Charlotte always wears, dimin-

utive form of the names « Lotty – Letty», which are 

bumbled by Dora and etc.) 

The author’s narrative strategy also changes: A. 

Christie dives the readers into the world of truth and 

lies. Everyone is hiding something and is afraid of 

something in the small English community. The char-

acters are represented by textural pairs, which are more 

or less similar to the dominant pair «Charlotte – Dora» 

- «lies – truth». 

A different interpretation allows changing the 

classification of the detective story – the reader is to get 

acquainted with a philosophical novel. 

Thus, the interpretation mechanisms, included in 

the text of the A. Christie’s novel «A Murder Is An-

nounced», let us consider it being a «plain» structure 

with a semantical-pragmatic construction that allows a 

reader to become the author’s co-creator and estab-

lishes a situation of an interpretative choice for him. 
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Аннотация 

В статье описывается процесс нахождения всех совершенных фрагментов из 44 суждений в традици-

онной интегральной силлогистике из 50 базисных суждений с различной семантикой. При исследованиях 

использован метод полного перебора с существенным ограничением числа вариантов путем учета содер-

жательной и силлогистической полноты суждений в совершенных фрагментах, а также применения авто-

порождающих и взаимно порождающих правил вывода, учитывающих требования силлогистической 

плотности и однозначности результатов. Указанные правила получены с помощью предложенного авто-

ром ранее семантического метода решения силлогизмов вычислением результирующих отношений. Пред-
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ставлены алгоритмы и приведены конкретные примеры вычислений для построения силлогистик на ос-

нове выявленных в статье совершенных фрагментов. Рассмотрены перспективы дальнейших исследова-

ний. 

Abstract 

The article describes the process of finding all perfect fragments from 44 judgments in traditional integral 

syllogistics from 50 basic judgments with different semantics and identifying all correct strong modes in them. In 

the research, the method of exhaustive search was used with a significant limitation of the number of options by 

taking into account the content and syllogistic completeness of judgments in perfect fragments, as well as the use 

of self-generating and mutually generating derivation rules that take into account the requirements of syllogistic 

density and unambiguity of the results. The indicated rules are obtained on the basis of the semantic method pro-

posed by the author for solving syllogisms by calculating the resulting relations. Algorithms are presented and 

specific examples of calculations for constructing syllogistic based on perfect fragments identified in the article 

are presented. The prospects of further research are considered. 

Ключевые слова: силлогизм, силлогистика, результирующие отношения, решение силлогизмов, по-

строение силлогистик. 

Keywords: syllogism, syllogistic, resulting relations, solution of syllogisms, constructing syllogistics. 

 

Введение. Силлогистика как исторически пер-

вый раздел науки логики создана великим древне-

греческим мыслителем Аристотелем более 2000 лет 

назад. В то время это была единственная силлоги-

стическая система из четырех категорических суж-

дений с логическими формами, получившими обо-

значения A, E, I, O c 19-ю сильными правильными 

модусами силлогизма, в которых истинное заклю-

чение следует из истинных посылок с необходимо-

стью при любых конкретных терминах [1]. В совре-

менной же силлогистике сложилось представление, 

что имеют право на существование интегральные 

силлогистики с различной интерпретацией смыс-

лов составляющих её суждений и с большим разно-

образием правильных модусов из них [4]. Кроме 

того, в настоящее время разработан чрезвычайно 

эффективный формальный метод, который позво-

ляет не только доказать правоту Аристотеля, но и 

построить традиционные силлогистики (то есть 

силлогистики с ограничениями на термины в части 

непустоты и неуниверсальности) с разным числом 

базисных суждений и различной семантикой [6-

8,11,12]. Указанный метод основан на прямом обос-

новании силлогистики в смысле работы [2] без при-

влечения логики предикатов и назван автором ме-

тодом вычисления результирующих отношений 

[15]. В интегральных силлогистиках ярко проявля-

ется синергетический эффект порождения новых 

правильных модусов от добавления к суждениям 

Аристотеля суждений с другой семантикой, к кото-

рым относятся суждения Теофраста,  

У. Гамильтона, Дж. Венна, А. де Моргана и 

Н.А. Васильева [4]. 

Суть метода вычисления результирующих 

отношений. Согласно тезису Альфреда Тарского 

[16] понимать суждение означает знать его условия 

истинности. Истинность суждения это свойство 

суждения соответствовать реальному положению 

дел, определяемому теоретико-множественными 

отношениями между терминами-понятиями сужде-

ния со стороны их объемов. В работе [14] логиче-

ской структурой категорического суждения 

названы условия истинности его логической 

формы, выраженные через отношения между тер-

минами суждения. Логическая структура суждения 

в отличие от его логической формы обладает одним 

замечательным свойством – единственностью 

представления. При ограничениях на термины в ча-

сти непустоты и неуниверсальности, характерных 

для силлогистик традиционного типа, таких отно-

шений существует ровно семь (отношения Кейнса 

[3]). Семантика указанных отношений представ-

лена в таблице 1, где каждому отношению присвоен 

номер в виде десятичного эквивалента двоичного 

числа, соответствующего столбцу значений в таб-

лице истинности данного отношения. 

В таблице 1 0 – отсутствие свойства, соответ-

ствующего терминам, и запрещённая комбинация 

свойств, соответствующих отношениям; 1 – нали-

чие свойства, соответствующего терминам, и разре-

шённая комбинация свойств, соответствующих от-

ношениям; «'» - отрицание, «∙» - конъюнкция, «+» - 

дизъюнкция. Отношения между терминами в по-

сылках силлогизма порождают вполне определен-

ные результирующие отношения в заключении 

(одно или несколько). Результирующие отношения 

можно вычислять аналитически по логическим 

формулам отношений в посылках, либо просто вы-

писывать их из ключевой таблицы 2 [9] правил по-

рождения результирующих отношений в традици-

онных силлогистиках подобно тому, как мы поль-

зуемся таблицей умножения в арифметике. 
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Таблица 1 

Семантика отношений Кейнса в традиционной силлогистике с фиксацией универсума рассуждений 

 S 0 0 1 1 Наименование  

отношения 
Логическая формула отношения 

 P 0 1 0 1 

Н
о

м
ер

 о
тн

о
ш

ен
и

я
 

6 0 1 1 0 Противоречивость S'∙P+S∙P' 

7 0 1 1 1 Дополнительность S+P 

9 1 0 0 1 Равнообъемность S'∙P'+S∙P 

11 1 0 1 1 Обратное включение  S+P' 

13 1 1 0 1 Прямое включение  S'+P 

14 1 1 1 0 Соподчинение S'+P' 

15 1 1 1 1 Пересечение S'∙P'+S'∙P+S∙P'+S∙P = 1 

  

Метод вычисления результирующих отношений сводит доказательство правильности силлогизма к более 

простому процессу его решения. В силлогистике решение силлогизмов обеспечивается благодаря её раз-

решимости, доказанной Леопольдом Лёвенгеймом для теории одноместных предикатов [5]. В процессе 

вычислений получаются или результаты решения при их наличии, или явные признаки того, что никакого 

решения из данных посылок не существует (при данном базисном множестве суждений). При этом под 

базисным множеством суждений понимается множество логических форм суждений рассматриваемой 

силлогистики с отличными друг от друга условиями истинности (логическими структурами). Суждения с 

разными логическими формами, но одинаковыми структурами считаются эквивалентными.  

Таблица 2 

Правила порождения результирующих отношений в традиционных силлогистиках 

№ 
Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 
№ 

Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 

1 6, 6 9 26 11, 13 7,9,11,13,15 

2 6, 7 13 27 11, 14 6,7,11,14,15 

3 6, 9 6 28 11, 15 7,11,15 

4 6, 11 14 29 13, 6 14 

5 6, 13 7 30 13, 7 6,7,13,14,15 

6 6, 14 11 31 13, 9 13 

7 6, 15 15 32 13, 11 9,11,13,14,15 

8 7, 6 11 33 13, 13 13 

9 7, 7 7,9,11,13,15 34 13, 14 14 

10 7, 9 7 35 13, 15 13,14,15 

11 7, 11 6,7,11,14,15 36 14, 6 13 

12 7, 13 7 37 14, 7 13 

13 7, 14 11 38 14, 9 14 

14 7, 15 7,11,15 39 14, 11 14 

15 9, 6 6 40 14, 13 6,7,13,14,15 

16 9, 7 7 41 14, 14 9,11,13,14,15 

17 9, 9 9 42 14, 15 13,14,15 

18 9, 11 11 43 15, 6 15 

19 9, 13 13 44 15, 7 7,13,15 

20 9, 14 14 45 15, 9 15 

21 9, 15 15 46 15, 11 11,14,15 

22 11, 6 7 47 15, 13 7,13,15 

23 11, 7 7 48 15, 14 11,14,15 

24 11, 9 11 
49 15, 15 6,7,9,11,13, 14,15 

25 11, 11 11 

 

Алгоритм вычисления результирующих от-

ношений. Применительно к поставленной задаче 

построения фрагментов традиционной интеграль-

ной силлогистики, то есть выявления всех двухпо-

сылочных законов в них, алгоритм вычисления ре-

зультирующих отношений состоит в следующем: 

1. Для каждой упорядоченной пары суждений-

посылок силлогизма из базисного множества суж-

дений рассматриваемого фрагмента выписывают 

их обозначения и в скобках указывают логические 

структуры суждений в виде перечисления десятич-

ных номеров отношений между терминами со сто-

роны их объемов, при которых соответствующие 

посылкам суждения являются истинными. При 

этом в первой посылке субъектом и предикатом яв-

ляются термины S и M, а во второй - M и P, что со-

ответствует первой фигуре силлогизма с перестав-

ленными посылками относительно общепринятой 

записи. 

2. Для декартова произведения отношений в 

посылках выбранной пары суждений базисного 
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множества подлежащего построению фрагмента 

силлогистики из ключевой таблицы 2 выписывают 

результирующие отношения, порождаемые посыл-

ками в конфигурации SM-MP, соответствующей 

первой фигуре силлогизма. Справедливость правил 

порождения результирующих отношений, пред-

ставленных в таблице 2, доказана полным перебо-

ром всех модельных схем для трех терминов силло-

гизма, а также чисто аналитически [14]. 

3. Для полученных по п. 2 результирующих от-

ношений составляют перечень (Р.О.), в который 

включают только разные отношения без повторе-

ний. 

4. Из базисного множества суждений силлоги-

стики рассматриваемого фрагмента выписывают те 

суждения, логическая структура которых покры-

вает полученные результирующие отношения (то 

есть включает их в себя). 

5. Из нескольких возможных решений выби-

рают «самое сильное», обладающее наименьшей 

степенью неопределенности, то есть меньшим чис-

лом отношений в логической структуре суждения. 

6. Для представления результата в общеприня-

той форме, соответствующей конфигурации посы-

лок MP-SM, при необходимости переставляют по-

сылки местами. 

7. Для получения результатов вычислений в 

других фигурах силлогизма осуществляют взаим-

ные замены отношений 11 ↔ 13 в логической 

структуре посылок в соответствии с фигурой и про-

изводят вычисления, либо используют свойство 

силлогистической полноты базисного множества 

при его наличии. В последнем случае, не производя 

самих вычислений, осуществляют замену сужде-

ний (см. далее) A↔A*, O↔O*, IA↔AI, (AI)'↔(IA)', 

IO↔OI, IO*↔OI*, (IO)'↔(OI)', (IO*)'↔(OI*)', 

A'II'↔AA'I, AA'I'↔AII', (A'II')'↔(AA'I)', 

(AA'I')'↔(AII')', II'↔I'I, (II')'↔(I'I)' (для второй фи-

гуры – во второй посылке, для третьей фигуры – в 

первой посылке, для четвертой фигуры – в обеих 

посылках одновременно) и выписывают результат 

вычислений для первой фигуры.  

Свойства силлогистических систем. При по-

строении различных силлогистик методом вычис-

ления результирующих отношений были выявлены 

важные для практики дедуктивных выводов из ка-

тегорических суждений свойства силлогистиче-

ских систем: свойства содержательной и силлоги-

стической полноты, а также свойства силлогисти-

ческой плотности и однозначности результатов. 

Свойство содержательной полноты заключается в 

том, что для любого суждения в базисном множе-

стве суждений силлогистики имеется его контра-

дикторное отрицание. Свойство силлогистической 

полноты заключается в том, что при наличии в ба-

зисном множестве суждений данной силлогистики 

суждения, истинного на отношении 13 (прямого 

включения между терминами), оно также содержит 

суждение с такой же логической структурой по 

остальным отношениям, истинное на отношении 11 

(обратного включения между терминами), и наобо-

рот. Указанное свойство позволяет ограничиться 

вычислениями результирующих отношений только 

для первой фигуры силлогизма [10]. Свойство сил-

логистической плотности заключается в том, что в 

силлогистике не являются правильными только те 

модусы, которые порождают все 7 отношений, при 

этом для случаев наличия правильных модусов ре-

зультирующие отношения полностью совпадают с 

логической структурой одного из суждений базис-

ного множества. Свойство однозначности результа-

тов заключается в том, что сильным правильным 

заключением модуса при его наличии является 

единственное суждение из базисного множества 

суждений данной силлогистики. Это свойство вы-

текает из свойства силлогистической плотности, но 

обратное не верно. Силлогистики, обладающие од-

новременно всеми четырьмя свойствами названы в 

работе [11] совершенными. Возникает естествен-

ный вопрос о числе совершенных силлогистик, со-

держащихся если не в универсальной силлогистике 

с предельно возможным числом суждений 128 

(протологике), то хотя бы в интегральной силлоги-

стике с базисным множеством из 50 суждений, име-

ющих относительно простое выражение их смысла 

на естественном языке [11]. Однако решение дан-

ной задачи связано с перебором большого количе-

ства вариантов.  

Цель публикации. В данной статье постав-

лена и впервые решена более простая задача опре-

деления числа совершенных силлогистических си-

стем из 44 суждений, содержащихся в интеграль-

ной совершенной силлогистике с базисным 

множеством из 50 суждений с различной семанти-

кой, представленным в таблице 3 [5]. 
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Таблица 3 

Базисное множество суждений традиционной совершенной интегральной силлогистики из 50 суждений 

№ 

Обозначение 

логической 

формы  

суждения 

Логическая 

структура  

суждения 

Логические формы суждения 

(одни из возможных) 

1 AA' 6 Все S суть все не P 

2 A'I 7 Все не S суть (не суть) только некоторые P 

3 AA 9 Все S суть все P 

4 IA 11 Только некоторые S суть (не суть) все P 

5 AI 13 Все S суть (не суть) только некоторые P 

6 AI' 14 Все S суть (не суть) только некоторые не P  

7 I I′I  15 
Только некоторые S и не S суть (не суть) только  

некоторые P 

8 A 9, 13 Всякие S суть P 

9 A* 9, 11 Всякие не S суть не P 

10 E 6, 14 Всякие S не суть P 

11 E* 6, 7 Всякие не S не суть не P 

12 AAA' 6, 9 Все S суть все P или не P 

13 A'II' 7, 11 Все не S суть (не суть) только некоторые P или не P 

14 AA'I 7, 13 Все S или не S суть (не суть) только некоторые P  

15 AA'I' 11, 14 Все S или не S суть (не суть) только некоторые не P 

16 AII' 13, 14  Все S суть (не суть) только некоторые P или не P 

17 II 7, 15 Только некоторые S суть (не суть) только некоторые P 

18 II' 11, 15 Только некоторые S суть (не суть) только некоторые не P 

19 I'I 13, 15 Только некоторые не S суть (не суть) только некоторые P 

20 I'I' 14, 15 Только некоторые не S суть (не суть) только некоторые не P 

21 IO 7, 11, 15 Только некоторые S суть (не суть) P 

22 IO* 13, 14, 15 Только некоторые не S суть (не суть) P 

23 OI 7, 13, 15 Только некоторые P суть (не суть) S 

24 OI* 11, 14, 15 Только некоторые не P суть (не суть) S 

25 (AA'II')' 6, 9, 15 Неверно, что все S или не S суть (не суть) только некоторые P или не P 

26 (IO)′ 6,9,13,14 Неверно, что только некоторые S суть (не суть) P 

27 (IO*)′ 6,7,9,11 Неверно, что только некоторые не S суть (не суть) P 

28 (OI)′ 6,9,11,14 Неверно, что только некоторые P суть (не суть) S 

29 (OI*)′ 6,7,9,13 Неверно, что только некоторые не P суть (не суть) S 

30  AA'II' 7, 11, 13, 14 Все S или не S суть (не суть) только некоторые P или не P 

31 I=E' 7,9,11,13,15 
Неверно, что всякие S не суть P 

(Некоторые или всякие S суть P)  

32 I*=(E*)' 9,11,13,14,15 
Неверно, что всякие не S не суть не P 

(Некоторые или всякие не S суть не P) 

33 O=A' 6,7,11,14,15 
Неверно, что всякие S суть P 

(Некоторые или всякие S суть не P)  

34 O*=(A*)' 6,7,13,14,15 
Неверно, что всякие не S суть не P 

(Некоторые или всякие не S суть P)  

35  (AAA')' 7,11,13,14,15 Неверно, что все S суть все P или не P 

36 (A'II')' 6,9,13,14,15  Неверно, что все не S суть (не суть) только некоторые P или не P 

37 (AA'I)' 6,9,11,14,15 Неверно, что все S или не S суть (не суть) только некоторые P 

38 (AA'I')' 6,7,9,13,15 Неверно, что все S или не S суть (не суть) только некоторые не P 

39 (AII')' 6,7,9,11,15  Неверно, что все S суть ( не суть) только некоторые P или не P 

40 (II)' 6,9,11,13,14  Неверно, что только некоторые S суть (не суть) только некоторые P 

41 (II')' 6,7,9,13,14 Неверно, что только некоторые S суть (не суть) только некоторые не P 

42 (I'I)' 6,7,9,11,14 Неверно, что только некоторые не S суть (не суть) только некоторые P 

43 (I'I')' 6,7,9,11,13 
Неверно, что только некоторые не S суть (не суть) только некоторые не 

P 

44 (AA)' 6,7,11,13,14,15 Неверно, что все S суть все P 

45 (AI)' 6,7,9,11,14,15 Неверно, что все S суть (не суть) только некоторые P 

46 (IA)' 6,7,9,13,14,15 Неверно, что только некоторые S суть (не суть) все P 

47 (AA')' 7,9,11,13,14,15 Неверно, что все S суть все не P 

48 (A'I)' 6,9,11,13,14,15 Неверно, что все не S суть (не суть) только некоторые P 

49 (AI')' 6,7,9,11,13,15 Неверно, что все S суть (не суть) только некоторые не P 

50 (II′I)′ 6,7,9,11,13, 14 
Неверно, что только некоторые S и не S суть (не суть) только некоторые 

P  
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Ограничение перебора вариантов. Можно 

показать, что при решении задачи полным перебо-

ром для фрагментов из 44 суждений требуется про-

анализировать около 16×10 6 случаев (число сочета-

ний из 50 по 44). Попытаемся ограничить перебор. 

Очевидно, что для удовлетворения свойству содер-

жательной полноты число базисных суждений в 

силлогистике должно быть четным. Существует 25 

представленных в таблице 4 содержательно полных 

пар базисных суждений для рассматриваемой сил-

логистики из 50 суждений, 11 из которых, а именно: 

1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 20, 25, являются силлоги-

стически полными, в то время как остальные сил-

логистически полны только в соответствующих па-

рах: 4,5; 8,9; 13,14; 15,16; 18,19; 21,23; 22,24. Для 

построения всех совершенных фрагментов из 44 

суждений целесообразно вначале отобрать среди 

них те группы из 22 содержательно полных пар 

суждений, в которых соблюдается требование сил-

логистической полноты. Можно показать, что их 

число равно 242, при этом указанные группы в 

свою очередь делятся на 2 группы: 1) группы содер-

жательно полных пар суждений с шестью силлоги-

стически полными парами (их число равно С11
10× 

C7
6 = 77), 2) группы содержательно полных пар 

суждений с семью силлогистически полными па-

рами (их число равно С7
7 × C11

8 = 165). Для каждой 

из 242 групп из 44 суждений в общем случае необ-

ходимо произвести 1936 вычислений (каждый с 

каждым), что в целом составит 468512. Однако это 

число можно значительно сократить, если предва-

рительно исключить из этого числа те группы суж-

дений, которые заведомо не удовлетворяют свой-

ству силлогистической плотности и однозначности 

результатов. Для этого предлагается вначале от-

фильтровать массив из 242 силлогистик с помощью 

автопорождающих правил вывода, которые требу-

ется вычислить для каждой из 25 перечисленных в 

таблице 4 пар суждений. Например, для пары №2 из 

таблицы 4 необходимо произвести следующие вы-

числения (правильные модусы выделены): 

A'I(7), A'I(7) → E'(7,9,11,13,15)- №10; 
7,7 → 7,9,11,13,15; 
P.O.:7,9,11,13,15. 
A'I(7), (A'I)'(6,9,11,13,14,15) → A'(6,7,11,14,15)- №8; 
7,6 → 11; 7,9 → 7; 7,11 → 6,7,11,14,15; 7,13 → 7; 7,14 → 11; 7,15 → 7,11,15; 
 P.O.:6,7,11,14,15. 
 (A'I)'(6,9,11,13,14,15), A'I(7) → (A*)'(6,7,13,14,15)-№9; 
 6,7 → 13; 9,7 → 7; 11,7 → 7; 13,7 → 6,7,13,14,15; 14,7 → 13; 15,7 → 7,13,15; 
 P.O.:6,7,13,14,15. 
 (A'I),'(6,9,11,13,14,15), (A'I)'(6,9,11,13,14,15) → —; 
 15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 
 Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15. 
 Результат: 2 → 8,9,10. 

Таблица 4 
Содержательно полные пары суждений в традиционной совершенной  

интегральной силлогистике из 50 суждений 

№ 
Логические структуры 

суждений 
Силлогистическая 

полнота 
№ 

Логические струк-
туры суждений 

Силлогистическая 
полнота 

1 
AA'(6), 
(AA')'(7,9,11,13,14,15) 

Есть 14 
AA'I(7,13), 
(AA'I)'(6,9,11,14,15) 

Нет 

2 
A'I(7), 
(A'I)'(6,9,11,13,14,15) 

Есть 15 
AA'I'(11,14), 
(AA'I')'(6,7,9,13,15) 

Нет 

3 
AA(9), 
(AA)'(6,7,11,13,14,15) 

Есть 16 
AII'(13,14), 
(AII')'(6,7,9,11,15) 

Нет 

4 
IA(11), 
(IA)'(6,7,9,13,14,15) 

Нет 17 
II(7,15), 
(II)'(6,9,11,13,14) 

Есть 

5 
AI(13), 
(AI)'(6,7,9,11,14,15) 

Нет 18 
II'(11,15), 
(II')'(6,7,9,13,14) 

Нет 

6 
AI'(14), 
(AI')'(6,7,9,11,13,15) 

Есть 19 
I'I(13,15), 
(I'I)'(6,7,9,11,14) 

Нет 

7 
II'I(15), 
(II'I)'(6,7,9,11,13,14) 

Есть 20 
I'I'(14,15), 
(I'I')'(6,7,9,11,13) 

Есть 

8 
A(9,13), 
A'(6,7,11,14,15) 

Нет 21 
IO(7,11,15), 
(IO)'(6,9,13,14) 

Нет 

9 
A*(9,11), 
(A*)'(6,7,13,14,15) 

Нет 22 
IO*(13,14,15), 
(IO*)'6,7,9,11) 

Нет 

10 
E(6,14), 
E'(7,9,11,13,15) 

Есть 23 
OI(7,13,15), 
(OI)'(6,9,11,14) 

Нет 

11 
E*(6,7), 
(E*)'(9,11,13,14,15) 

Есть 24 
OI*(11,14,15), 
(OI*)'(6,7,9,13) 

Нет 

12 
AAA'(6,9), 
(AAA')'(7,11,13,14,15) 

Есть 25 
(AA'II')'(6,9,15), 
AA'II'(7,11,13,14) 

Есть 

13 
A'II'(7,11), 
(A'II')'(6,9,13,14,15) 

Нет    
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Представленные выше вычисления означают, 

что если в группе содержательно полных пар суж-

дений имеется пара с номером 2, то для удовлетво-

рения требованиям силлогистической плотности 

результатов в ней также должны содержаться пары 

с номерами 8, 9 и 10 (см. таблицу 4). Аналогично 

можно показать, что из наличия пары №6 должно 

следовать наличие пар с номерами 8,9,11, из нали-

чия пары №10 – наличие пар с номерами 8,9,11, из 

наличия пары №11 – наличие пар с номерами 

8,9,10, из наличия пары №1 – наличие пары №3, из 

наличия пары №7 – наличие пары №12, из наличия 

пары №25 – наличие пары №12, из наличия пары 

№17 – наличие пары №3, из наличия пары №20 – 

наличие пары №3. Нетривиальные правила такого 

сокращения более компактно можно представить в 

следующем виде [7]:  

1) 1,17,20 → 3; 2) 2,11 → 8,9,10; 3) 6,10 → 

8,9,11; 4) 7,25 → 12. 

Для получения всех автопорождающих правил 

требуется произвести  

С25
1× 4 = 100 вычислений результирующих от-

ношений. Предложенный подход позволяет сокра-

тить общее число подлежащих рассмотрению слу-

чаев до 83, однако оно все еще остается слишком 

большим. Для дальнейшего сокращения перебора 

приходится использовать взаимно порождающие 

правила, вычисленные для каждой возможной пары 

содержательно полных пар суждений из таблицы 4. 

Например, для пары 1,2 необходимо произвести 

следующие 8 вычислений (правильные модусы вы-

делены): 

1. AA'(6), A'I(7) → AI(13) - №5; 

 6,7 → 13; 

 Р.О.: 13. 

2. A'I(7), AA'(6) → IA(11) - №4; 

 7,6 →11; 

 P.O.: 11. 

3. (AA')'(7,9,11,13,14,15), A'I(7) → —; 

 7,7 → 7,9,11,13,15; 

 13,7 → 6,7,13,14,15; 

 P.O.: 6,7,9,11,13,14,15. 

4. A'I(7), (AA')'(7,9,11,13,14,15) → —; 

 7,7 → 7,9,11,13,15; 

 7,11 → 6,7,11,14,15; 

 P.O.: 6,7,9,11,13,14,15. 

5. AA'(6), (A'I)'(6,9,11,13,14,15) → (AI)'(6,7,9,11,14,15) - №5; 

 6,6 → 9; 6,9 → 6; 6,11 → 14; 6,13 → 7; 6,14 → 11; 6,15 → 15; 

 P.O.: 6,7,9,11,14,15. 

6. (A'I)'(6,9,11,13,14,15), AA'(6) → (IA)'(6,7,9,13,14,15) - № 4; 

 6,6 → 9; 9,6 → 6;11,6 → 7; 13,6 → 14; 14,6 → 13; 15,6 → 15; 

 P.O.: 6,7,9,13,14,15. 

7. (AA')'(7,9,11,13,14,15), (A'I)'(6,9,11,13,14,15) → —; 

 15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 

 P.O.: 6,7,9,11,13,14,15. 

8. (A'I)'(6,9,11,13,14,15), (AA')'(7,9,11,13,14,15) → —; 

 15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 

 P.O.: 6,7,9,11,13,14,15. 

 Результат: 1,2 → 4,5. 

Представленные в примере вычисления означают, что если в группе содержательно полных пар суж-

дений имеется пара с номерами 1 и 2, то для удовлетворения требованиям силлогистической плотности и 

однозначности результатов в ней также должны содержаться содержательно полные пары суждений с но-

мерами 4 и 5. Для получения всех взаимно порождающих правил требуется произвести С25
2 × 8 = 2400 

вычислений результирующих отношений. Всего существует 116 нетривиальных правил указанного вида:  

1) 1,13; 22,25 → 16; 2) 1,14; 24,25 → 15; 3) 1,15; 23,25 → 14; 4) 1,16; 21,25 → 13; 5) 1,21 → 22; 6) 1,22 

→ 21; 7) 1,23 → 24; 8) 1,24 → 23; 9) 7,17; 7,18; 7,19; 7,20; 7,25 → 12; 10) 12,13; 12,14; 12,15; 12,16 → 25; 

11) 12,21; 12,22; 12,23; 12,24 → 7; 12) 13,17; 13,19; 14,17; 14,18; 17,22; 17,24; 18,24; 19,22 → 10; 13) 15,19; 

15,20; 16,18; 16,20; 18,21; 19,23; 20,21; 20,23 → 11; 14) 17,18; 17,19; 18,20; 19,20 → 1; 15) 18,19 → 3; 16) 

1,2; 1,6; 2,6; 2,10; 6,11 → 4,5; 17) 1,4; 1,5 → 2,6; 18) 1,8; 1,9; 4,8; 5,9; 8,9 → 10,11; 19) 1,10; 1,11; 10,11 → 

8,9; 20) 1,17; 1,20 → 18,19; 21) 1,18; 1,19 → 17,20; 22) 2,7; 2,20; 2,25; 7,11; 10,12; 11,20 → 21,23; 23) 2,8; 

5,16; 5,22; 8,11 → 9,10; 24) 2,9; 4,15; 4,24; 9,11 → 8,10; 25) 2,12; 10,25 →13,14; 26) 4,7; 4,18; 4,25; 7,9; 8,12; 

9,18 → 21,24; 27) 4,13; 4,21; 6,9; 9,10 → 8,11; 28) 4,12; 8,25 → 13,15; 29) 5,7; 5,19; 5,25; 7,8; 8,19; 9,12 → 

22,23; 30) 5,12; 9,25 → 14,16; 31) 5,14; 5,23; 6,8; 8,10 → 9,11; 32) 6,7; 6,25; 6,17; 7,10; 10,17; 11,12 → 22,24; 

33) 6,12; 11,25 → 15,16; 34) 7,13; 7,22; 13,25 → 12,21; 35) 7,14; 7,24; 14,25 → 12,23; 36) 7,15; 7,23; 15,25 → 

12,24; 37) 7,16; 7,21;16,25 →12,22; 38) 8,13; 8,21 → 4,10; 39) 8,14; 8,23 → 2,9; 40) 8,15; 8,24 → 4,11; 41) 

8,16; 8,22 → 6,9; 42) 9,13; 9,21 → 2,8; 43) 9,14; 9,23 → 5,10; 44) 9,15; 9,24 → 6,8; 45) 9,22 → 5,11; 46) 13,18; 

13,20; 15,17; 15,18; 17,23; 18,22; 18,23; 20,22 → 8,12; 47) 14,19; 14,20; 16,17; 16,19; 17,21; 19,21; 19,24; 20,24 

→ 9,12; 48) 2,4; 4,6; 4,19 → 8,10,11; 49) 2,5; 5,6; 5,18 → 9,10,11; 50) 2,13; 2,19; 2,22 → 9,10,21; 51) 2,14; 
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2,18; 2,24 → 8,10,23; 52) 2,15; 2,23 → 8,10,14; 53) 2,16; 2,21 → 9,10,13; 54) 2,17 → 8,9,10; 55) 4,14; 4,20 → 

8,10,24; 56) 4,22 → 8,11,13; 57) 4,23 → 8,10,15; 58) 4,10; 4,11 → 2,6,8; 59) 4,16; 4,17 → 8,11,21; 60) 5,10; 

5,11 → 2,6,9; 61) 5,13; 5,20 → 9,10,22; 62) 5,15; 5,17→ 9,11,23; 63) 5,21 → 9,10,16; 64) 5,24 → 9,11,14; 65) 

6,14; 6,24 → 9,11,15; 66) 6,15; 6,19; 6,23 → 9,11,24; 67) 6,16; 6,18; 6,21 → 8,11,22; 68) 6,20 → 8,9,11; 69) 

6,13; 6,22 → 8,11,16; 70) 8,17 → 2,9,23; 71) 8,18 → 4,10,11; 72) 8,20 → 6,9,22; 73) 10,22 → 5,11,21; 74) 9,17 

→ 2,8,21; 75) 9,19 → 5,10,11; 76) 9,20 → 6,8,24; 77) 10,13 → 2,8,16; 78) 10,14 → 2,9,15; 79) 10,15 → 4,11,14; 

80) 10,16 → 5,11,13; 81) 10,18; 10,21 → 2,8,22; 82) 10,19; 10,23 → 2,9,24; 83) 10,20 → 4,5,11; 84) 10,24 → 

4,11,23; 85) 11,13 → 4,10,16; 86) 11,14 → 5,10,15; 87) 11,15 → 6,8,14; 88) 11,16 → 6,9,13; 89) 11,17 → 4,5,10; 

90) 11,18 → 6,8,23; 91) 11,19; 11,22 → 6,9,21; 92) 11,21 → 4,10,22; 93) 11,23 → 5,10,24; 94) 12,17 → 7,21,23; 

95) 12,18 → 7,21,24; 96) 12,19 → 7,22,23; 97) 12,20 → 7,22,24; 98) 4,5 → 8,9,10,11; 99) 13,14 → 8,9,10,12; 

100) 13,15 → 8,10,11,25; 101) 13,23 → 2,8,10,25; 102) 13,24 → 4,8,10,12; 103) 14,16 → 9,10,11,25; 104) 14,21 

→ 2,9,10,25; 105) 14,22 → 5,9,10,12; 106) 15,16 → 8,9,11,12; 107) 15,21 → 4,8,11,12; 108) 15,22 → 6,8,11,25; 

109) 16,23 → 5,9,11,12; 110) 16,24 → 6,9,11,25; 111) 21,23 → 2,8,9,12; 112) 21,24 → 4,7,10,11; 113) 22,23 → 

5,7,10,11; 114) 22,24 → 6,8,9,12; 115) 2,11 → 4,5,8,9,10; 116) 6,10 → 4,5,8,9,11. 

Для облегчения отбора совершенных фрагментов по отсутствующим в группе суждениям представим 

перечисленные выше правила в виде перечня правил вывода для каждой содержательно полной пары суж-

дений из таблицы 4: 

1. 14; 

2. 17,39,42,58,60,70,74,77,78,81,82,101,104,111; 

3. 15; 

4. 16,38,40,71,79,83,84,85,89,92,102,108,112,115,116; 

5. 16,43,45,73,75,80,83,86,89,93,105,109,113,115,116; 

6. 17,41,44,58,60,72,76,87,88,90,91,108,110,114; 

7. 11,94,95,96,97,112,113; 

8.19,24,27,42,44,46,48,51,52,54,55,56,57,58,59,67,68,69,74,76,77,81,87,90,98,99,100,101, 

102,106,107,108,111,114,115,116; 

9.19,23,31,39,41,47,49,50,53,54,60,61,62,63,64,65,66,68,70,72,78,82,88,91,98,99,103,104,105,106,109,11

0,111,114,115, 116; 

10.12,18,23,24,38,43,48,49,50,51,52,53,54,55,57,61,63,71,75,85,86,89,92,93,98,99,100, 

101,102,103,104,105,112,113,115; 

11.13,18,27,31,40,45,48,49,56,59,62,64,65,66,67,68,69,71,73,75,79,80,83,84,98,100,103, 

106,107,108,109,110,112,113,116; 

12. 9,34,35,36,37,46,47,99,102,105,106,107,109,111,114; 

13. 4,25,28,53,56,80,88; 

14. 3,25,30,52,64,79,87; 

15. 2,28,33,58,65,78,86; 

16. 1,30,33,63,69,77,85; 

17. 21; 

18. 20; 

19. 20; 

20. 21; 

21. 6,22,26,34,50,59,73,74,91,94,95; 

22. 5,29,32,37,61,67,72,81,92,96,97; 

23. 8,22,29,35,51,62,70,84,90,94,96; 

24. 7,26,32,36,55,67,76,82,93,95,97; 

25. 10,100,101,103,104,108,110. 

Результаты фильтрации массива из 242 групп содержательно полных суждений с помощью авто и 

взаимно порождающих правил представлены в таблице 5 и представляют собой всего две группы сужде-

ний, отмеченные в таблице 5 знаком «+», для которых в дальнейшем требуется произвести построение 

силлогистик, то есть выявить все их двухпосылочные законы. 
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Таблица 5 

Результаты фильтрации групп суждений 

№ Отсутствующие в группе суждения 
Автопорождающее 

правило 

Взаимно порож-

дающее правило 

Результат 

фильтрации 

1 1,2,3 1) 17 → 3   

2 1,2,6  14) 17,18 → 1  

3 1,2,7  14) 17,18 → 1  

4 1,2,10 2) 11 → 10   

5 1,2,11 3) 10 → 11   

6 1,2,12 4) 7 → 12   

7 1,2,17  14) 18,20 → 1  

8 1,2,20  14) 17,18 →1  

9 1,2,25  14) 17,18 → 1  

10 1,3,6 1) 17 → 3   

11 1,3,7 1) 17 → 3   

12 1,3,10 1) 17 →3   

13 1,3,11 1) 17 → 3   

14 1,3,12 1) 17 → 3   

15 1,3,17 1) 20 → 3   

16 1,3,20 1) 17 → 3   

17 1,3,25 1) 17 → 3   

18 1,6,7  14) 17,18 → 1  

19 1,6,10 2) 11 → 10   

20 1,6,11 3) 10 → 11   

21 1,6,12 4) 7 → 112   

22 1,6,17  14) 18,20 → 1  

23 1,6,20  14) 17,18 → 1  

24 1,6,25  14) 17,18 → 1  

25 1,7,10 2) 11 → 10   

26 1,7,11 3) 10 → 11   

27 1,7,12 4) 25 → 12   

28 1,7,17  14) 18,20 → 1  

29 1,7,20  14) 17,18 → 1  

30 1,7,25  14) 17,18 → 1  

31 1,10,11 2) 2 → 10    

32 1,10,12 2) 11 → 10   

33 1,10,17 2) 11 → 10   

34 1,10,20 2) 11 → 10   

35 1,10,25 2) 11 → 10   

36 1,11,12 3) 10 → 11   

37 1,11,17 3) 10 → 11   

38 1,11,20 3) 10 → 11   

39 1,11,25 3) 10 → 11   

40 1,12,17 4) 7 → 12   

41 1,12,20 4) 7 → 12   

42 1,12,25 4) 7 → 12   

43 1,17,20 — — + 

44 1,17,25  10) 12,13 → 25  

45 1,20,25  10) 12,13 → 25  

46 2,3,6 1) 1 → 3   

47 2,3,7 1) 1 → 3   

48 2,3,10 1) 1 → 3   

49 2,3,11 1) 1 → 3   

50 2,3,12 1) 1 → 3   

51 2,3,17 1) 1→ 3   

52 2,3,20 1) 1 → 3   

53 2,3,25 1) 1 → 3   

54 2,6,7  17) 1,4 → 6  

55 2,6,10 2) 11 → 10   

56 2,6,11 3) 10 → 11   
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57 2,6,12 4) 25 → 12   

58 2,6,17  17) 1,4 → 6  

59 2,6,20  17) 1,4 → 6  

60 2,6,25  17, 1,4 → 6  

61 2,7,10 2) 11 → 10   

62 2,7,11 3) 10 → 11   

63 2,7,12 4) 25 → 12   

64 2,7,17  11) 12,21 → 7  

65 2,7,20  11) 12,21 → 7  

66 2,7,25  11) 12,21 → 7  

67 2,10,11 3) 6 → 11   

68 2,10,12 2) 11 → 10   

69 2,10,17 2) 11 → 10   

70 2,10,20 2) 11 → 10   

71 2,10,25 2) 11 → 10   

72 2,11,12 3) 10 → 11   

73 2,11,17 3) 10 → 11   

74 2,11,20 3) 10 → 11   

75 2,11,25 3) 10 → 11   

76 2,12,17 4) 7 → 12   

77 2,12,20 4) 7 → 12   

78 2,12,25 4) 7 → 12   

79 2,17,20  17) 1,4 → 2  

80 2,17,25  17) 1,4 → 2  

81 2,20,25  17) 1,4 → 2  

82 3,6,7 1) 1 → 3   

83 3,6,10 1) 1 → 3   

84 3,6,11 1) 1 → 3   

85 3,6,12 1) 1 → 3   

86 3,6,17 1) 1 → 3   

87 3,6,20 1) 1 → 3   

88 3,6,25 1) 1 → 3   

89 3,7,10 1) 1 → 3   

90 3,7,11 1) 1 → 3   

91 3,7,12 1) 1 → 3   

92 3,7,17 1) 1 → 3   

93 3,7,20 1) 1 → 3   

94 3,7,25 1) 1 → 3   

95 3,10,11 1) 1 → 3   

96 3,10,12 1) 1 → 3   

97 3,10,17 1) 1 → 3   

98 3,10,20 1) 1 → 3   

99 3,10,25 1) 1 → 3   

100 3,11,12 1) 1 → 3   

101 3,11,17 1) 1 → 3   

102 3,11,20 1) 1 → 3   

103 3,11,25 1) 1 → 3   

104 3,12,17 1) 1 → 3   

105 3,12,20 1) 1 → 3   

106 3,12,25 1) 1 → 3   

107 3,17,20 1) 1 → 3   

108 3,17,25 1) 1 → 3   

109 3,20,25 1) 1 → 3   

110 6,7,10 2) 11 → 10   

111 6,7,11 3) 10 → 11   

112 6,7,12 4) 25 → 12   

113 6,7,17  17) 1,4 → 6  

114 6,7,20  17) 1,4 → 6  

115 6,7,25  17) 1,4 → 6  

116 6,10,11 2) 2 → 10   
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117 6,10,12 2) 2 → 10   

118 6,10,17 2) 2 → 10   

119 6,10,20 2) 2 → 10   

120 6,10,25 2) 11 → 10   

121 6,11,12 3) 10 → 11   

122 6,11,17 3) 10 → 11   

123 6,11,20 3) 10 → 11   

124 6,11,25 3) 10 → 11   

125 6,12,17 4) 7 → 12   

126 6,12,20 4) 7 → 12   

127 6,12,25 4) 7 → 12   

128 6,17,20  17) 1,4 → 6  

129 6,17,25  17) 1,4 → 6  

130 6,20,25  17) 1,4 → 6  

131 7,10,11 2) 2 → 10   

132 7,10,12 2) 2 → 10   

133 7,10,17 2) 2 → 10   

134 7,10,20 2) 2 → 10   

135 7,10,25 2) 2 → 10   

136 7,11,12 4) 25 → 12   

137 7,11,17 3) 10 → 11   

138 7,11,20 3) 10 → 11   

139 7,11,25 3) 10 → 11   

140 7,12,17 4) 25 → 12   

141 7,12,20 4) 25 → 12   

142 7,12,25  112)21,24 → 7  

143 7,17,20  21) 1,18 → 17  

144 7,17,25  21) 1,18 → 17  

145 7,20,25  10) 12,13 → 25  

146 10,11,12 2) 2 →10   

147 10,11,17 2) 2 → 10   

148 10,11,20 2) 2 → 10   

149 10,11,25 2) 2 → 10   

150 10,12,17 2) 2 → 10   

151 10,12,20 2) 2 → 10   

152 10,12,25 2) 2 → 10   

153 10,17,20 2) 2 → 10   

154 10,17,25 2) 2 → 10   

155 10,20,25 2) 2 → 10   

156 11,12,17 3) 10 → 11   

157 11,12,20 3) 10 → 11   

158 11,12,25 3) 10 → 11   

159 11,17,20 3) 10 → 11   

160 11,17,25 3) 10 → 11   

161 11,20,25 3) 10 → 11   

162 12,17,20 4) 7 → 12   

163 12,17,25 4) 7 → 12   

164 12,20,25 4) 7 → 12   

165 17,20,25  10) 12,13 → 25  

166 1,4,5  14) 17,18 → 1  

167 1,8,9 3) 10 → 8   

168 1,13,14  14) 17,18 → 1  

169 1,15,16  14) 17,18 → 1  

170 1,18,19 — — + 

171 1,21,23  14) 17,18 → 1  

172 1,22,24  14) 17,18 → 1  

173 2,4,5  16) 1,6 → 4  

174 2,8,9 3) 10 → 8   

175 2,13,14  17) 1,4 → 2  

176 2,15,16  17) 1,4 → 2  
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177 2,18,19  17) 1,4 → 2  

178 2,21,23  17) 1,4 → 2  

179 2,22,24  17) 1,4 → 2  

180 3,4,5  15) 18,19 → 3  

181 3,8,9 3) 10 → 8   

182 3,13,14  15) 18,19 → 3  

183 3,15,16  15) 18,19 → 3  

184 3,18,19  20) 1,17 → 18  

185 3,21,23  15) 18,19 → 3  

186 3,212,24  15) 18,19 → 3  

187 6,4,5  41) 8,16 → 6  

188 6,8,9  3) 10 → 8  

189 6,13,14  41) 8,16 → 6  

190 6,15,16  17) 1,4 → 6  

191 6,18,19  17) 1,4 → 6  

192 6,21,23  17) 1,4 →6  

193 6,22,24  17) 1,4 → 6  

194 7,4,5  11) 12,21 → 7  

195 7,8,9 3) 10 → 8   

196 7,13,14  11) 12,21 → 7  

197 7,15,16  11) 12,21 → 7  

198 7,18,19  11) 12,21 → 7  

199 7,21,23  11) 12,21 → 7  

200 7,22,24  11) 12,21 → 7  

201 10,4,5 2) 11 → 10   

202 10,8,9 2) 11 → 10   

203 10,13,14 2) 11 → 10   

204 10,15,16 2) 11 → 10   

205 10,18,19 2) 11 → 10   

206 10,21,23 2) 11 → 10   

207 10,22,24 2) 11 → 10   

208 11,4,5 3) 10 → 11   

209 11,8,9 3) 10 → 11   

210 11,13,14 3) 10 → 11   

211 11,15,16 3) 10 → 11   

212 11,18,19 3) 10 → 11   

213 11,21,23 3) 10 → 11   

214 11,22,24 3) 10 → 11   

215 12,4,5 4) 7 → 12   

216 12,8,9 4) 7 → 12   

217 12,13,14 4) 7 → 12   

218 12,15,16 4) 7 → 12   

219 12,18,19 4) 7 → 12   

220 12,21,23 4) 7 → 12   

221 12,22,24 4) 7 → 12   

222 17,4,5  21) 1,18 → 17  

223 17,8,9 3) 10 → 8   

224 17,13,14  21) 1,18 → 17  

225 17,15,16  21) 1,18 → 17  

226 17,18,19  21) 1,18 → 17  

227 17,21,23  21) 1,18 → 17  

228 17,22,24  21) 1,18 → 17  

229 20,4,5  21) 1,18 → 20  

230 20,8,9 3) 10 → 8   

231 20,13,14  21) 1,18 → 20  

232 20,15,16  21) 1,18 → 20  

233 20,18,19  21) 1,17 → 18  

234 20,21,23  21) 1,18 → 20  

235 20,22,24  21) 1,18 → 20  

236 25,4,5  10) 12,13 → 25  
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237 25,8,9 3) 10 → 8   

238 25,13,14  10) 12,16 → 25  

239 25,15,16  10) 12,13 → 25  

240 25,18,19  10) 12,13 → 25  

241 25,21,23  10) 12,13 → 25  

242 25,22,24  10) 12,13 → 25  

Выводы: указанные ниже фрагменты из 44 суждений №43: 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25 и «№170: 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25 являются совершенными, поскольку обладают по 

построению свойствами содержательной и силлогистической полноты, а также силлогистической плот-

ности и однозначности результатов. 

 

Заключение. Анализ результатов вычислений 

показывает, что совершенная интегральная силло-

гистика традиционного типа из 50 базисных сужде-

ний содержит всего два совершенных силлогисти-

ческих фрагмента из 44 суждений (см. таблицу 5). 

Такое малое количество совершенных фрагментов 

свидетельствует об исключительной уникальности 

подобных силлогистических систем. Большим пре-

имуществом суждений Аристотеля является то, что 

они более широко используются в естественном 

языке и человеческой практике и покрывают по 

степени неопределенности суждений несколько 

другую область дедуктивных выводов, чем, напри-

мер, более определенные атомарные суждения Дж. 

Венна. Поэтому развитие логики, по мнению ав-

тора, должно состоять в расширении несовершен-

ной традиционной силлогистики Аристотеля до бо-

лее мощных совершенных систем, включающих в 

себя все его суждения, например, до совершенной 

негативной силлогистики из 8 суждений А. де Мор-

гана и позволяющей оперировать с отрицатель-

ными терминами [3], или до ещё более мощной со-

вершенной интегральной силлогистической си-

стемы из 42 суждений, включающей в себя помимо 

суждений Аристотеля суждения У. Гамильтона с 

квантификацией предиката и акцидентальные суж-

дения Н.А. Васильева [8], или, наконец, до совер-

шенных интегральных силлогистик из 44 сужде-

ний, выявленных в настоящей статье. Существуют 

ли другие совершенные силлогистические си-

стемы, обладающие привлекательными для прак-

тики свойствами, ещё предстоит выяснить в даль-

нейшем. 
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Abstract 

The present article provides analysis of value orientations, which allows better understanding of features of 

political consciousness of the Kazakhstani youth. Some important characteristics of the mass consciousness of 

Kazakhstani youth were revealed, namely, the values and political orientations that have undergone more scrutiny 

of public opinion. The empirical base of research materials is made up of opinion polls conducted in the framework 

of the research projects of the Institute of Philosophy, Political Science and Religion Studies of Committee Science 

of the Ministry of Education and Science оf the Republic of Kazakhstan. In the framework of the survey the 

measurements on the following indicators were made: the respondents' assessment of the political direction of the 

country, especially the trust concepts, attitude to the policy, evaluation of international cooperation, the ideological 

and political orientation. It was revealed that the policy, political life are the background for a majority of young 

people. The involvement of youth in active political action is very low. A common form of activity is discussion 

of political situation. The process of political socialization of young Kazakhstanis, learning the rules of democracy 

is contradictory and ambiguous: liberal-democratic consciousness is certainly formed, and there is an eclectic ab-

sorption of some of its values. 

Keywords: consciousness, policy, young people, society. 

 

1. Introduction 

The processes of political modernization have 

been taking place during the past twenty five years in 

Kazakhstani society. During this time, the regime and 

the institutions of power, elites and political values 

changed. It is a new generation, whose acquaintance 

with the politics is based on the objectives and orienta-

tions other than those that accompanied the lives of 

their parents. Obviously, the further development of the 

country, the modernization of its economy and politics, 

democratization of society will be successful under the 

condition that the cultural characteristics, including the 

structure of the dominant values of the younger gener-

ation of ideological orientations will meet the needs of 

innovation. 

It is very important to assess the young people ad-

equately, to understand what values prevail in the 

minds of young people, what features characterize a 

particular youth subculture. 

Under these conditions, the role of political con-

sciousness strengthens. Understanding and taking into 

account the features of political consciousness of young 

people becomes a prerequisite for the effective devel-

opment and implementation of youth policy, the further 

consolidation of the Kazakhstani society, the formation 

of civil and patriotic consciousness of Kazakhstanis. 

Political consciousness is a subjective dimension 

of politics and refers to a set of subjective phenomena, 

which express the perception of politics by an individ-

ual subject of the political process. With the help of this 

concept the characteristics to individual subjects of the 

political process, the internal processes taking place in 

the consciousness of the individual can be given. How-

ever, it is not only the result of individual experience 

but, above all, is a product of the social environment. 

Under the political consciousness of young people 

we mean the ability to reflect and demonstrate rational 

and sensual, theoretical and empirical, and normative, 

conscious and subconscious ideas about the nature, the 

principles of the political system and real processes in 

the political life of society. 

Political consciousness is closely related to politi-

cal behavior, it is the preparatory stage, filling the po-

litical behavior with sense and also making the political 

interaction between the subjects of the political process. 

The political consciousness can be characterized as an 

‘internal’ political behavior that affects the ‘external’ 

human behavior, that is, on their activities and opera-

tions. 



Znanstvena misel journal №36/2019 55 

Usually many researchers analyzing the political 

consciousness identify two constituent components of 

this phenomenon: cognitive and motivational. Cogni-

tive includes knowledge about politics, interest in po-

litical events and beliefs. Motivational – needs, values, 

feelings and attitudes. 

The authors of the present article support this po-

sition, although they understand that political con-

sciousness is a much more complex phenomenon 

which includes many other components. Moreover, in 

reality it is quite difficult to single out a particular ele-

ment of political consciousness and uniquely attribute 

it to cognitive or motivational blocks. All of these ele-

ments are closely intertwined with each other and have 

mutual influence. 

Knowledge of politics and the political system of 

society is formed on the cognitive level. Being a com-

plex spiritual phenomenon, the political consciousness 

contains generally valid for each of the knowledge so-

ciety, which reflects views on policy. 

The human face of the policy largely depends on 

values – subjective preferences of people, their ideas 

about the desired or undesired events and social signif-

icance of certain phenomena. These largely determine 

the specificity of human behavior and the choice in pol-

itics. An active attitude to politics, expressed in delib-

erate actions is formed on the basis of values, so that 

the policy comes to life bases of personality [1]. Thus, 

the values – are assessment of a perfect object in terms 

of ‘good’ and ‘bad’, the notion of desirable and neces-

sary. 

If the values are the representation of the person of 

the ideal object, the installation in relation to the level 

of the political should be understood as the relationship 

of a man to different political entities (institutions of the 

political system, leaders, etc.), their subjective willing-

ness to behave in a certain way in relation to these ob-

jects. 

2. Theoretical and methodological bases of po-

litical consciousness research 

The study of political consciousness in political 

science is, first of all, connected to the study of the phe-

nomenon of social consciousness in philosophy and so-

ciology. In the Western social and philosophical school 

of thought the allocation of social consciousness as a 

subject of study refers to the end of XIX century – the 

beginning of XX century [2]. 

In the local tradition political consciousness for a 

long time was seen from a Marxist standpoint as a re-

flection of the socio-economic conditions of existence 

of large groups of people (classes). At the same time 

great importance is attached to ideological and political 

consciousness of the class, individual and mass psycho-

logical components were ignored[3]. 

In the non-Marxist conceptions of political con-

sciousness the works of K. Mannheim and other West-

ern scholars were very notable, where the dependence 

of political consciousness from the social-status posi-

tions [4], from those of Max Weber, Emile Durkheim 

[5] is justified. 

Group consciousness phenomenon was observed 

at the end of the XIX century by French sociologist Em-

ile Durkheim. Group consciousness concept was con-

ceived to understand how the individual perceives its 

position in relation to a particular social class, along 

with the psychological sense of belonging to this class, 

i.e., a kind of group identification takes place [6, p. 

494].  

The further development of the ideas of Emile 

Durkheim with respect to the phenomenon of group 

consciousness, important for the development of polit-

ical consciousness theory, found in the works of G. Gu-

rin, Shingles, Conover. 

Stratum consciousness has been described by G. 

Gurin, which consists of four elements: 1) identifica-

tion of the group; 2) dissatisfaction with the authorities, 

or the belief that the group was deprived of power and 

influence with respect to the dominant group; 3) the re-

jection of the rule of law, or the belief that the differ-

ences are based on illegitimate group membership; 4) 

collective orientation, or belief, that the members of the 

group should pool their resources in order to eliminate 

the obstacles that affect them as a group [7, p. 30]. 

Group consciousness affects the political groups’ 

participation in different directions. As Shingles de-

scribed, the relationship between political attitudes and 

participation are not the same for all groups [8, p. 76]. 

Effects of group consciousness in the process of partic-

ipation may vary according to the relationship between 

group consciousness and individual political attitudes. 

Settings role is important because a number of authors 

believe that the group consciousness provides the lens 

through which the group has an advantage in the polit-

ical world [9, p. 760]and, therefore, acts as a substitute 

for other political resources that group members are de-

prived [10]. 

With all the interest of scientists from different di-

rections to the multifaceted problems of the "subjective 

factor" in politics, the study of political consciousness 

was somehow issued only after the Second World War. 

And it was due to the attention of Western scientists to 

stability of democratic regimes, to the factor of political 

culture largely determined by the behavior of different 

groups and sectors of society. G. Almond and S. Verba 

were the founders of a broad international research. 

They proposed three ‘ideal types’ of political culture 

[11, p. 122]. ‘Parish’ culture is characterized by politi-

cal inaction and lack of any interest in politics of the 

people. ‘Patrial’ culture implies the subordination of 

citizens to the authorities: people may be interested in 

politics, may accept the legitimacy of the existing insti-

tutions or not, but they have no influence on political 

decisions. ‘Participative’ political culture is character-

ized by high degree of interest of citizens in politics and 

the desire for political participation. Each type repre-

sents a significant aspect of it. 

The study of political consciousness as a phenom-

enon of mass culture in the conditions of industrial and 

postindustrial represents special interest [12]. As in-

creased marginalization and social disorientation 

caused the appearance of the universal value orienta-

tions, life activity patterns, standards of behavior, in the 

political sphere and the public appearance of clear 

meanings and values contributed to the integration of 

individuals and groups [13]. Meanwhile, the impact on 
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mass political consciousness by means of communica-

tion technologies, replacing straight strategy with a la-

tent one, direct effect – with temptation [14, p. 224], a 

warning –with stimulation of desire [15, p. 432]. 

In the last two decades the study of the formation 

of public consciousness, including his political expres-

sion is carried out in the context of the study of the 

mechanisms of social transformation (P. Sztompka, 

1999, P. Bourdieu, 1985, Giddens, 1971, C. Cooley, 

2002, T.I. Zaslavsky, 2001, S.Ocovski and S. Patterson, 

1980, and others) and more specifically in its socio-cul-

tural terms, as a process of change in values and value 

orientations in a transitional society (A.G. Zdravomys-

lov, N.I. Lapin, F.I. Minyushev, Zh.T. Toshchenko et 

al.)[16], [17, p. 195], [18, p. 280], [19, p. 675], [20], 

[21, p. 210]. 

Methods 

In this article, we assume that the analysis of value 

orientations has allowed understand the features of the 

political consciousness of the Kazakhstani youth better. 

We will try to identify some of the essential character-

istics of the mass consciousness of Kazakhstani youth, 

namely, what values and political orientations have un-

dergone more scrutiny of public opinion. The survey 

measurements were made on indicators as the respond-

ents' assessment of the political course of the country, 

especially the concepts of trust, attitude to the politics, 

the evaluation of international cooperation, the ideolog-

ical and political orientation. 

The empirical base of research materials made of 

opinion polls conducted in the framework of the re-

search projects ‘Socio-political activity of Kazakhstani 

youth’(2012), and ‘Diagnosis of systemic reasons of 

social paternalism and paternalistic attitudes reproduc-

tion’ (2014) by the Institute of Philosophy and Political 

Science of SC MES to identify the socio-political and 

value systems behavior of youth of Kazakhstan and 

study the socio-political orientations and parasitical 

consciousness among the people of Kazakhstan. The 

amount of population sample – 3,000 respondents, of 

which young people – 850 respondents (aged 18 to 29 

years). In the second study, the amount of population 

sample was 1000 respondents, of which young people 

made up 300 (aged 18 to 29 years). Location of sam-

pling: a survey was carried out in all areas of the Re-

public of Kazakhstan, as well as Astana and Almaty. 

Results and discussion 

3. Trust to social institutions 

The social activity of young people, the develop-

ment of it as a subject of modernization of society de-

pends largely on the specific policies and actions of the 

authorities, from the activation of social institutions re-

lated to the implementation of this policy. In this case, 

special significance is upon the problem of young peo-

ple confidence to all social institutions. 

Trust is one of the fundamental factors of social 

relations. Reducing the level of trust always requires a 

strong intervention of the state for the purpose of regu-

lation of social and economic relations in the society. 

Interpersonal trust is trust between people, family 

members, relatives, neighbors, countrymen, col-

leagues. In interpersonal trust recorded installation, 

used by man during the early socialization, human ex-

perience, the national character, the collective historical 

experience of the people, the fundamental moral values 

common to all mankind [22, p. 6]. 

Institutional trust is trust to the social and public 

institutions and their representatives: the President, the 

Government, law enforcement agencies, trade unions, 

entrepreneurs, etc. Institutional trust ensures social sta-

bility of society as a whole. High institutional trust con-

tributes to the socio-political activity and positive atti-

tude towards the actions of politicians and organiza-

tions. 

The ratio of institutional and interpersonal trust 

levels is a kind of ‘thermometer’ of public health. The 

accumulated baggage of personal trust is a form of hu-

man capital of the individual and institutional consti-

tutes social capital of society. 

3.1. Interpersonal trust 

In the course of empirical study it was found that 

the most stable in the transformed society are the close 

associates, maintaining the necessary level of trust and 

mutual understanding between the people who are 

helping people not to lose their self-confidence and be-

lief in the future. The direct personal communication 

prevailing here is the basis for the emergence of close, 

sometimes emotional, interpersonal relations. Relative 

and friendly relations play a special role in the lives of 

people and are characterized by the highest level of 

confidence. 

The survey results revealed that the highest level 

of confidence among the youth is trust to their family 

and relatives. The vast majority of young respondents 

(76.2%) expressed full confidence in their family or de-

fined their attitude as trustful (19.3%). 

Friends are specially trusted to among the youth. 

Thus, almost a third of the respondents (31.7%) fully 

trust and more than a half (54.0%) indicated ‘rather 

trust’ to their friends. 

As a ‘friendly attitude towards’ young people in-

dicated neighbors, work colleagues and school. In the 

process of direct communication with colleagues the 

individual characteristics of the people, their needs and 

interests, values and attitudes appear. Personal contacts 

and colleagues are accompanied by social and psycho-

logical processes such as empathy and complicity. To-

day, as many studies show, often have to talk about mi-

cro-communities in enterprises and organizations, 

which are formed on the basis of personal trust and re-

spect for the human and professional qualities. In a 

sense, they are a social network in which people inter-

act and help each other. 

The survey the following trends were observed: in 

the rural environment, relations between people – rela-

tives, family, neighborhood, friendship and other are 

much stronger. Contacts of the residents in one village 

promote closer dialogue and create an atmosphere of 

openness and candor. The specificity of rural life, 

which differs stable relationships, values and traditions 

is of particular importance. 

3.2. Institutional trust 

Interpersonal trust is quite closely linked to the 

confidence in the institutions of power. The basis of any 

relationship to the government institutions is relevant 
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to the people who represent them, personified and with 

which, above all, their activity is associated. Here we 

look at the credibility of these power structures, as the 

President, Government, and Parliament. 

The survey showed that more than a half (53.7%) 

of young respondents expressed appreciation for the 

President's activities, and more than a third (37.4%) 

evaluated the actions of the President as positive (Fig-

ure 1). 

 
Figure 1. How do you assess the activity of the President of the country over the past few months?, % 

 

The President's activity is highly appreciated 

which to a certain extent can be interpreted as the desire 

of the population to stability and the maintenance of or-

der in society, which is associated with the name of the 

Leader of the nation. 

The president received high confidence rating and 

‘raised’ the positive dynamics of relations and to the 

Government and the Parliament, although their confi-

dence ratings were and are much lower than the ap-

proval rating for the President. 

Russian researchers have come to the conclusion 

that the credibility of the President is not only more 

than any other trust in institutions, but is a ‘source’ of 

any other trust. Decrease in confidence in the President 

does not result in growth, but decline of confidence in 

other social institutions. Confidence in the President 

acts as a factor in the institutional confidence in general 

[23, p. 26]. In our opinion, this question is relevant to 

reality. 

Most of the young people expressed great confi-

dence in the Government (79.8%), the Parliament (Sen-

ate – 70.8% and the Majilis– 69.3%). 

It also should be noted that the ethnic factor sig-

nificantly affects the social assessment of the respond-

ents in many cases. The analysis revealed that Russian 

young people are more critical in their assessment of 

almost all the structures of power and social institu-

tions. 

In general, the trustful attitude of young people to-

wards public institutions, as well as a high level of in-

terpersonal trust, support of the political situation in the 

country were to be the impetus for the development of 

social activity and civil society, to enhance the respon-

sibility not only for themselves and their families, but 

also for the country as a whole. But that did not happen. 

Contemporary young people can be described as wait-

ing for the initiative and the ‘top – bottom’ change, and 

not tending to take on more responsibility. To a certain 

extent this is a manifestation of historically conditioned 

conformism and paternalism of Kazakhstani civil con-

sciousness. Thus, the etatist orientations are observed 

among the youth. The state is expected to guarantee 

employment, social security, and meeting the minimum 

requirements. 

4. Attitude toward politics 

The attitude toward politics. Today, the govern-

ment demonstrates an increased interest in youth. There 

appeared youth organizations, and large parties focused 

on creating their own youth associations, as a result of 

which the view of the politicization of the youth can 

occur. However, the results of this study do not confirm 

that, but it would also be wrong to argue that political 

apathy of current youth has a total character. The sur-

vey showed that the proportion of young Kazakhstanis 

actively interested in politics, is quite high – 21.8%, the 

proportion of young people who are interested in ‘op-

tional’ (from time to time) is 53.7%, 19.8% are not in-

terested at all, and 4.7% -could not answer. 

Young people find out about the important socio-

political events mainly from the media (this was the an-

swer of 60.3% of respondents). Almost half of the 

young Kazakhstanis find out about important social and 

political events from friends and colleagues (49.7%), 

more than one fifth of the young respondents – 21.4% 

- from the Internet. Thus, the current young people are 

aware of what is happening in the country and abroad. 

Political activity takes place in the form of discussions 

in discussion clubs, Internet forums, but is not very 

high. Active participation in such discussions was 

pointed by 21.4% of young people, most of them 
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pointed‘sometimes’– 65.9%. Responses of young peo-

ple to the question concerning the nature of their polit-

ical activity have shown that participation in social and 

political life is largely confined to participation in the 

elections of different levels, this was indicated by 

33.0% of respondents. A significant number of young 

people said they were not interested in the life of the 

community (40.7%), 12.9% participated in the collec-

tive improvement of porches and houses, and only 

1.8% pointed their participation in the activities of po-

litical parties. Such activity according to Western 

scholars Bennett and Fielding can be called ‘short-term 

activity’. This model is characterized by the activity of 

a large number of people, but with less time for mobi-

lization [24]. 

Politics is not an area of interest of young people 

and activists of political movements are not popular 

among young people, contacts were demonstrated only 

by 12.5% of the respondents. Perhaps the indifference 

to any political and socio-economic innovations, the re-

jection of any public actions, unwillingness to partici-

pate in activity of any political parties and social move-

ments comes from the fact that young people are aware 

of the impossibility of even somehow influence on 

what is happening. It is noteworthy that the Western 

scientist Dalton shows that there is no significant dif-

ference between adult and youth categories of people in 

the socio-political activity, but it is also characteristic 

of our reality [25, p. 63]. 

5. Evaluation of the youth of the political situa-

tion in the country 

Trust, as a social capital is closely linked to how 

young people evaluate the political situation in the 

country. The majority of respondents (84.7%) believe 

that Kazakhstan is developing in the right direction 

(Figure 2). At the same time, in the context of national-

ity this opinion is shared by: 84.7% - of young Kazakhs 

and 83.0% of young Russians, but there is a significant 

difference in evaluation among of Russian young peo-

ple – 25.5% clearly believe the right development of the 

country, among Kazakhs – 37.1%. 

 
Figure 2. Distribution of youth answers to the question: ‘Does Kazakhstan develop in the right or wrong direc-

tion?’, % 

 

Majority of young respondents (84.1%) estimate 

political situation in Kazakhstan as prosperous. 6.8% of 

the respondents consider political situation in the coun-

try unfavorable. 85.5% of Kazakh and 78.3% of Rus-

sian respondents think that situation is favorable. Thus, 

the Russian respondents are more critical in the assess-

ment of the current political situation in the country. 

6. The ideological and value orientations 

Analyzing the value orientation and concepts in 

the context of political consciousness, we can get a 

fairly reliable idea of the degree of subjectivity of youth 

in public life. 

Analysis of the value orientations of youth will de-

termine the vector of social and political innovations in 

the historical process, understand the features of trans-

formation better and determine the place of young peo-

ple in it. 

The same ideological orientation as those of the 

citizens of the whole country dominate among the 

youth: the supporters of the order of preference and the 

stability of political freedoms and democratic institu-

tions – 23.9%; supporters of the ideology of liberal re-

forms – 22.9%. Firstly, young people differ from the 

older generation in less proportion of supporters of so-

cialist ideas: 11.8%among young people, while the na-

tional average is 16.2%. Secondly, the proportion of the 

‘green’ (the supporters of environment and ecology 

protection) is more than that among the older groups 

(10.3%). Thirdly, the share of supporters of socialism 

(11.8%) among young people is higher than the share 

of those who favor the further democratization of the 

country (6.9%). Fourthly, the number of supporters of 

authoritarian attitudes among young people is less than 

in the group of the older generation. Fifthly, the share 

of market experts among the youth is more than in other 

age groups. 

A difference in indexes can also be observed in 

ethnic cut. According to the socio-political views of 
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supporters of market reforms – not much more among 

the Kazakh youth and the Russian: 24.7 and 21.2% re-

spectively; the number of authoritarians, the stability 

supporters, which is more important than the rule of 

law, is greater among Russian youth: 32.1% and 20.7%. 

The number of supporters of democratization is greater 

among Kazakh youth – 7.7% and 3.8% among Russian 

youth. The number of socialists, i.e. the supporters of 

social justice and public property, is greater among Ka-

zakh youth (11.9%) than among Russian (9.4%). The 

number of defenders of Kazakh language is higher 

among Kazakhs (12.6%) than among Russians (1.9%). 

The amount of ‘Green’ pro-environmentalists is more 

among Russian youth (15.6%) than among the Kazakh 

(7.3%). 

With some degree of conditionality the rating of 

the ideological orientations of the Kazakh youth is as 

follows: the supporters of market reforms (liberals) – 

24.7%; supporters of order and stability, more im-

portant than the rule of law and protection of rights and 

freedom (authoritarians) – 21.2%; proponents of social 

justice and state ownership in the economy (the Social-

ists) – 11.9%; defenders of the Kazakh language and 

Kazakh people's interests (national patriots) – 12.6%; 

proponents of further democratization of society (the 

Democrats) – 7.7%; environmentalists and environ-

mental (green) – 7.3%. Rating of ideological guidance 

Russian youth is as follows: authoritarians – 32.1%, the 

Liberals – 21.2%, Green – 15.6%, the Socialists – 9.4%, 

Democrats – 3.8%. 

Thus, in their ideological orientations young peo-

ple differ from the older and middle generations. This 

can be explained by the fact that modern young people, 

especially 18-25-year-olds grew up and continue to 

form in the fundamentally different conditions than the 

generation of their fathers, this generation can be called 

post-Soviet. 

Analysis of the survey reveals the following 

trends: firstly, in the ideological and political orienta-

tions of the youth today is dominated by statist and tra-

ditionally liberal orientation. Secondly, there is a rea-

son to talk about the presence of the youth socialist ori-

entations. This trend, in our opinion, is the evidence of 

young people’s desire to justice and order. Thirdly, re-

search materials have revealed differences in the socio-

political orientations of the Kazakh and Russian youth. 

However, in many respects, these differences are not 

drastic, which is a confirmation of the social and psy-

chological proximity to young Kazakhs and Russians. 

Values are a part of the worldview of various so-

cial groups, including ethnic ones. In fact, these are un-

derstood as stable abstract standards that define what is 

right and what should be characteristic of the people of 

a society [26, p. 148]. 

Assimilation of shared values and concepts in 

groups with different ethnic and cultural component of 

innovation sets positive effect on the course of the inte-

gration process and unites society. Psychologists state 

that the proximity of the value orientations of different 

ethnic groups is a factor in the consolidation of society. 

A survey in 2014 showed that the amount of those 

who oppose freedom of speech because it threatens 

market developments and private property among the 

people of Kazakhstan has grown. As for the youth, we 

believe, it is not sufficiently aware of the meaning of 

freedom. Young Kazakhstanis often perceive freedom 

and equality, justice as moral values, not as a social and 

legal concept. Majority of the young people are not 

aware of the fact that freedom is related to the law, that 

right is a measure of freedom, that freedom is normal-

ized. The flip side of freedom is responsibility for their 

deeds and actions. In his lecture ‘Kazakhstan on the 

way to a society of knowledge’ to the students of Naz-

arbayev University, the President of Kazakhstan em-

phasized that ‘the young people of Kazakhstan should 

remember that a citizen is not only a right, but, above 

all, is a great responsibility for yourselves, your family 

and our country’ [27]. 

In the process of research the respondents were 

asked to rate seven possible ways of development of 

Kazakhstan (Table 1). 

Table 1 

Distribution of answers of the youth to the question: "What is the relationship for Kazakhstan are the most im-

portant?", % 

 Ethnicity Thewhole 

country Kazakhs Russian  Other 

For Kazakhstan, as the Turkic-speaking country, the most im-

portant is the strengthening of relations with the Turkic-speaking 

states (Turkey, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmeni-

stan) 

8,5 2,4 7,5 6,8 

For the socio-political and economic development of Kazakhstan 

relations with the West are critical 
12,6 6,6 10,3 10,8 

The most reliable ally and an economic partner of Kazakhstan is 

Russia 
24,1 52,4 40,2 33,3 

The experience of the modernization of South-East Asian coun-

tries is important for Kazakhstan 
3,2 0,5 1,9 2,4 

The most important for Kazakhstan are relations with the Islamic 

countries 
5,5 1,4 2,8 4,0 

Kazakhstan should primarily focus on its own interests, national 

traditions and values 
28,4 22,2 26,2 26,5 

With all the countries 0,6 0,0 0,0 0,0 

Cannot answer 17,1 14,6 11,2 15,8 



60 Znanstvena misel journal №36/2019 

As the data of a sociological survey on interna-

tional cooperation shows, the priority is the view that 

currently the biggest interest of our state is the eco-

nomic partnership with Russia (33.3%). 

The survey showed that Kazakh youth demon-

strated a range of opinions (24.1%)., while Russian 

youth views the union with Russia as domi-

nant(52.4%). 

More than a quarter of young respondents (26.5%) 

were in favor of the fact that ‘Kazakhstan should pri-

marily focus on their own interests, national traditions 

and values’. This response is significant among both, 

Russian (22.2%) and Kazakh (28.4%) young people. 

The survey also showed that they actively support 

the steps aimed at the intensification of contacts with 

the West. According to a public opinion poll, the 

younger generation is focused on an alliance with Rus-

sia less than the adult population. Among the young 

people the amount of those who considered cooperation 

with the West important (10.8%), and consider it nec-

essary to take into account the experience of the South-

East Asia modernization, although the differences be-

tween these indicators are not so significant. Thus, 

young people show a greater openness than the older 

generation. 

According to the survey the traditionally im-

portant guidelines are important for the Kazakhstani 

youth: family (74.3%), education (57.4%), work 

(50.4%). 

Modern scholars state that the family crisis lowers 

its socializing influence on the person, but for the youth 

the family is still one of the most important values in 

life. 

The basic conservation values associated with the 

comfort of the inner world (family, communication 

with close people and friends) is undeniable in Kazakh-

stan society. The very perception of the basic human 

values as health, family, love and friendship is chang-

ing. The general trend is strengthening of the im-

portance of personal values in relation to the public, 

which is a logical result of the alienation of citizens 

from the state[28]. 

The analysis of the data indicates the proximity of 

valuable orientations of the private life of the Kazakh 

and Russian youth. Material well-being has become a 

priority value in the system of life values of the modern 

youth who grew up in the conditions of market reforms. 

The desire for material prosperity is reinforced by the 

desire to have an interesting job, which obviously is to 

play an instrumental role in achieving wealth. 

7. Conclusion 

Market liberalization transforms the traditional 

values, norms, institutions, making the experience of 

past generations, in many cases, inadequate to modern 

realities. Traditional value-conceptual priorities are 

transformed, but the paradigms adequate to the dyna-

mism of contemporary reality have not been worked 

out yet. Thus, informal relationships dominate in the 

structure of social trust as a factor of social activity. The 

trustful relationships can be noticed mostly in very nar-

row circles: in the family and among relatives, co-

workers, etc., rather than to social and state institutions. 

At the same time, the state invariably holds a dominant 

position in public life, young people recognize the ex-

isting power, and especially the supreme authority of 

the President of Kazakhstan. Youth consciousness can 

be characterized as etatist. 

Kazakhstani society is not socialist, but the core 

values, leaving the social system in the past remain in 

the mass, and even in the young people’s conscious-

ness. Recognizing democracy as a condition for free-

dom, a young Kazakhstani is inclined to trust a strong 

government capable of ensuring the stability of any 

means. Thus, the process of political socialization of 

young Kazakhs, the assimilation of democratic norms 

is contradictory and ambiguous: the liberal-democratic 

consciousness is certainly formed, but there is also an 

eclectic absorption of certain democratic values. Polit-

ical consciousness reproduces the traditional values and 

creates new and modern ones. 

Young people, as well as citizens of Kazakhstan, 

choose primarily the values which embody strength and 

stability: strong state, strong family, law and order. 

This is another paradox of the political consciousness 

of Kazakhstani society, including the youth, the desire 

for further development of democracy and the more 

clearly manifested the desire for authoritarian govern-

ance [29, p. 373]. 

Speaking about the prospects of development of 

Kazakh society we can, on the one hand, predict its fur-

ther consolidation. The basis of consolidation is the 

proximity of many of life values and political orienta-

tions of the major ethnic groups of young people. At the 

same time, there is reason for the disintegration pro-

cesses in the structure of value orientations of youth 

continues to be a significant proportion of the authori-

tarian type, especially among Russian youth. Consider-

able number of young people supporter of the strict re-

gime. However, under this regime, young Kazakhstanis 

do not imply an authoritarian regime in the conven-

tional sense for political science: but an authoritarian 

regulation of the economy and the protection of the in-

dividual against arbitrariness and lawlessness. Potential 

support of a significant part of Kazakhstanis of the strict 

regime raises some concerns, since this may be fol-

lowed by the actual support of a political movement or 

a political party, directly aimed at the establishment of 

this type of regime. Interest to the authoritarian forms 

of government takes place amid falling confidence in 

the effectiveness of democratic institutions. The system 

of values of those citizens inclined to authoritarianism 

is characterized by the following key concepts and) fo-

cus on the rule of law, is interpreted as a stable order, 

enforcing laws; b) focus on the state [30, p. 35]. 

The priorities for the young people of Kazakhstan 

are: family, children, home, study and education, work 

and business. These positions are traditional, but today 

they can be regarded as values of individualism, the rel-

evance of which is associated with the growing trend of 

liberalization of society, which, to some extent, charac-

terizes the increased self-confidence. 

And yet, for all the ambiguities and contradictions 

of youth value consciousness, it is necessary to regard 

overall positive results. Young people gained freedom 

as a necessary condition for self-determination and 

self-affirmation. Youth shows greater openness than 
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the older generation, and it provides them with an op-

portunity to more successful integration into the world 

community. They are free in their ideological and po-

litical orientations, and, more importantly, as shown by 

many studies, are patriotic and believe in the future of 

Kazakhstan. 
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