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Methods of decoding data using biological
research and artificial intelligence in culture
practice
Tetiana Sovhyra1
Abstract. The article is a comprehensive analysis of projects aimed at
studying AI technologies and culture interaction. The author examines
the specifics and uniqueness of art works created through AI-technologies
using examples of projects from “ThoughtWorks Arts Global Research”,
“Innovation Laboratory of New Technologies”, “Isolation Foundation” and
“IZONE Creative Association”. The article analyzes the principle of selection of materials, algorithmic analysis of data, the interdependence of
digital data received from the user’s brain impulses with audiovisual content, the possibility of instant data processing in the process of creating
an artistic product. The author explores the principles of tracking brain
function and decoding human genetic data, which are used to create art
projects. The article assesses the potential that AI possesses and explains
the conditions necessary for the implementation of AI-technology in culture. As a result of the study, the author revealed that through algorithmic
analysis it is possible to transform digital data into a system of expressive
signs of visual and sound arts, to broadcast the received audiovisual content. The author finds out that through these technologies it is possible
to create interactive art forms (interactive film, installations, immersive
presentations, etc.).
Keywords: AI-technology; algorithmic analysis; tracking; digital culture;
artist; immersive theatre

1

Introduction

In the process of technological progress, new technical devices and tools
are created in order to exceed the natural capabilities and human strength,
in order to curb the benefits of nature. The results of the technical evolution
are really impressive: the car moves faster than any Achilles; airplanes and
helicopters fly faster than birds; ships, radios, satellites, the latest gadgets —
this does not surprise us anymore. Modern nanocomputers can perform certain
algorithmic calculations and combinations faster than humans. However, all
technical devices are human controlled. That is the strength of the human
mind, it is able to create such results of mental activity that are millions of
times higher than the physical capabilities of man.
1
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Back in ancient times, there was a need to develop technical devices and
sophisticated technologies. The notorious phrase of Archimedes “Give me a
point of support — I will turn the Earth” (212 years BC) — confirmation of
this.
Due to the overly rapid development of the scientific and technological
process, interest in the introduction of technologies in various spheres of life is
growing.
However, at present, there is an opinion about the uniqueness of artificial
intelligence and the ability to reproduce itself and function without human
programming (control). Moreover, the illusion of equating human intelligence
with artificial intelligence occurs.
A hypothetical theory of technological singularity appears in the mirror of
scientific criticism. This concept is based on the “Moore’s Law” — an empirical
observation by the scientist Gordon Moore (1965) [12], which suggests that by
2035 the computing power of cyber machines will have exceeded the power of
the human brain [20].
One of the founders of the theory of technological singularity was the
British mathematician Irving John Goode. In the 1960s he suggested that very
soon an ultra-intelligent machine will be invented — a machine that can far
surpass the intellectual activity of any person, no matter how smart it is” [12].
According to supporters of the “techno-singularity” concept, the generation of artificial intelligence and cyber machines will lead to the improvement
of the technical and technological production component (machines can selfrepair, perform certain manipulations faster and better than human activities).
The so-called “intellectual explosion” is possible in the near future.
V. Vinge predicts that the emergence of artificial intelligence, which can dominate the human in the functional component, will occur within the next 30
years. The author argues that singularity is an inevitable consequence of people’s natural competitiveness and the development of technology capabilities. If
you believe the critic’s statement, this event should take place before 2023 [29].
E. Drexler (1986) agrees that “superhuman mental abilities will be available in the near future, but, in his opinion, such formations pose a threat to
society” [8]. Therefore, Drexler emphasizes the need to establish the boundaries for the development of the such device capabilities so that their results
can be safely studied and used.
In the scientific literature, along with the works in which the singularity
is interpreted as a result of the inevitable development of modern technologies,
a number of thoughts appear that refute the content of this concept [14], [23].
American physicist and computer scientist Douglas Hofstadter indicates
that it is the mind that is the feature that distinguishes man from all newly
digital organisms [26]. Human consciousness is not algorithmic, and therefore
cannot be modeled using a conventional computer [23].
The aim and objectives of the study. As a result of the literature review,
certain contradictions appear regarding the determination of the development
prospects of modern technologies. Therefore, it is necessary to study the influence of modern technologies on contemporary art and to identify prospects
for the further development of technological art and the possibility of using
artificial intelligence technologies in art production.
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Instant data processing and visual content
transformation using AI

Now the issue of introducing digital technologies is almost the most urgent
in all spheres of human life. Many world organizations (including Facebook,
Tesla) compete in the amount of their experimental studies of human consciousness and deciphering emotions through various tracking systems. These developments use the latest artificial intelligence technology, which allows, based on
data analysis, to identify a specific algorithmic sequence.
The capabilities of artificial intelligence technology in various fields of
activity look very promising. The AI financial services market is expected to
grow from $ 1.3 billion in 2017 to $ 7.4 billion in 2022. This corresponds to an
average annual growth rate of 40.4%. [9].
According to the 2017 Digital IQ International Survey [25], AI has enormous prospects:
• 52% of financial companies said they are currently making sub-channel
investments in AI;
• 66% of respondents indicated that they plan to use AI in their production;
• 72% of people believe that AI will lead to significant advantages for
production in all areas of activity in the future.
This experience is actively being introduced in the cultural sphere. Currently, experimental studies are being conducted on the algorithmic analysis of
the material achievements of mankind, including well-known artifacts and art
works. Evidence of this is the appearance of copies of famous paintings, the
creation of proportionally accurate models of architectural structures, museum
exhibits, the emergence of virtual museums, etc.
AI is used in the study of human activity, its nervous system, biological
functioning and brain function.
Even the first experimental AI-project was aimed at the interaction of artificial intelligence with humans. “Eliza” (1966) is a computer program based
on AI technology, the developer is a professor at Massachusetts Institute of
Technology Joseph Weizenbaum. “Eliza” created the illusion of a virtual interlocutor. The program seemed to parody a dialogue with a psychotherapist,
implementing the technique of active listening.
The appearance of this program showed the ability of artificial intelligence
not only to scan the actions of a human user, but also to “adapt” to it.
Therefore, in the framework of this study, it is necessary to analyze the
possibility of artificial intelligence technology to interact with the artist in the
process of creating an art product, to identify the principles of functioning and
AI technology influence on the result of the art process.
The author explores the projects of “ThoughtWorks Arts Global Research” and “Innovation Laboratory of New Technologies”, “Isolation Foundation” and “IZONE Creative Association” aimed at studying the interaction
of AI technologies and art. Based on the publications found, the author tries
to analyze the specifics of the functioning of the technology and answer the
question: is the technology a co-author of an art product.
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“ThoughtWorks Arts” (director, senior fellow at Riseba University in
Riga, Latvia and Parsons / New School University in New York — Dr. Ellen
Perlman) is developing projects aimed at attracting digital technology into the
art space, combining the activities of scientists, programmers, computer technology specialists, artists and cultural figures. “ThoughtWorks Arts” helps
artists implement technological experiments in the art space, provides their
students with $ 10,000 for 16 weeks to develop their art projects. The collaboration of the laboratory with artists gives significant results, while the copyright
for the work remains with the author of the project.
One of the “ThoughtWorks Arts”’ projects is the interactive installation
“Riot” (the developer is the immersive film director Karen Palmer, 2016). The
project is based on the creation of interactive video content. Artificial intelligence analyzes the reaction of the face of the viewer watching the video sequence
on the screen. According to the reaction of the observer, the video sequence
changes. Thus, the artificial intelligence system built into the monitor (screen)
interacts with the viewer, adjusts the video sequence to his mood.
The user views at video clips, filmed in the first person. In this way,
the illusion is created that the action is developing right now, and the main
character is the viewer himself.
The plot is built in such a way that from time to time the viewer needs to
make a decision to solve the proposed problem. Artificial intelligence reads information from the user brain pulses and transfers data to the processor, which
selects the next video fragment according to a certain algorithmic sequence.
The algorithm sequence is proportional to the identified emotions of the
viewer, which are investigated by scanning brain impulses:
Table I: Material selection procedure (“Riot”)
Video content
Scene
Scene
Scene
Scene

1
2
3
4

Calm
1C
2C
3C
4C

Emotional condition
Anger
Fear
1A
1F
2A
2F
3A
3F
4A
4F

The film is built around several plot variations, which are divided into
separate fragments.
Using the example of a simplified system of algorithmic modeling, we will
try to track the interdependence of the psycho-emotional state of the viewer
with the selection of video fragments using artificial intelligence technology.
The user, when watching the original video, experiences fear — the plot
continues with fragment 1F. When viewing the proposed video, brain impulses
convey a feeling of anger — fragment 2A opens, the viewer calms down and
watches the video 3C, the last fragment indignates the user — the plot ends
4 A.
The example shows that the emotional state of the user is the result of
viewing video content and a database to select the next fragment.
As a result, we have the following algorithmic sequence:
The original fragment → fear → 1F → anger → 2A
→ calm → 3 C → anger → 4 A.
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As a result of the study of the project “Riot”, we can conclude that artificial intelligence technology provides the opportunity to create an interactive
film, a film in which the viewer co-authored the plot (link to my theses “interactive films”). An interactive film resembles a computer game, but in this case
has an indispensable advantage — the absence of any gadgets, joysticks in the
user’s hands. It creates the illusion that the viewer directs the plot of the film
with the help of his emotions, which are read from the human brain impulses.

3

“NOOR” and “AIBO”: the interaction of AI and
human in immersive theatre

The “Isolation Foundation” and the “IZONE Creative Association”, with
the support of the US Embassy, have been organizing the project “Incubator” for 6 years (2014–2020) in order to familiarize specialists and artists from
around the world, including Ukraine, with the results of technological developments of “artificial intelligence” in cultural sphere. Many experiments were
carried out, which in the future can affect the development of contemporary
art.
In particular, studies by Ellen Perlman aimed at identifying the possibility
of the interaction of artificial intelligence with art. Her “Noor” and “AIBO”
projects are based on tracking the work of the brain and attracting artificial
intelligence to the art space.
“NOOR” was presented in a 360-immersive theatre. The audience interacted with the performer, viewing her brainwaves, assorted videos and sounds
in real time. Data is perceived from the human brain, undergo preliminary
processing, as a result of which an electroencephalogram is created: traits and
emotions turn into a certain algorithm. The created digital indicators are subsequently transformed into a specific artistic and visual medium (light, color,
animation, sound, music and, using more complex and voluminous clouds, heat,
vibration, etc.)
Pink bubbles reflect on the screen the emotional state of interest of the
actress, red — frustration, yellow — excitement (fig. 1).

Fig. 1. “NOOR”, 360-immersive theatre ISEA, Hong Kong, 2016
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This is an approximately 20-minute performance. The performer can walk
among the audience and interacts with other people. The video obtained on
the basis of the performer’s brain impulses is broadcast on screens, the music
and the soprano voice also change in accordance with the psycho-emotional
state of the actress [22].
The “NOOR” project provides for a large number of digital technology
specialists, medical personnel, scientists, artists and consists of several stages:
• scanning of the human brain,
• creation of an electroencephalogram,
• algorithmic analysis of the results,
• conversion of digital data into a system of visual and visual signs of
visual and sound art,
• translation of the received visual content and playback of sound,
• creating an immersive performance.
Pearlman notes the possibility of instantly transforming data obtained from
brain impulses into visual and sound images. This project shows the possibility
of the interconnection of artistic content and innovative digital technologies, art
and science.
The “AIBO” project also aims to study the impulses of the human brain [22].
Unlike “NOOR”, the received data is processed and converted into color images,
dynamic video clips and audio. This process of obtaining data and searching
for a certain invariant in visual and sound form is extremely interesting for
observers and is a spectacle of an exciting theater.
The visual image is broadcast on the performer’s costume. Depending on
the emotional state of the actress, the costume reflects green colors (positive
emotions — joy, laughter, interest), red (negative ones — disappointment, nervousness), yellow (neutral — peace). At the same time, these revealed emotions
“launch” the database with pre-prepared video clips and vocals.
Consider the algorithmic interdependence of components:
Table-II: Material selection procedure (“AIBO”)
Psychoemotional
state
Positive
Pegative
Neutral

Emotions
Joy,
laughter,
interest
Frustration,
nervousness,
Peace

Suit color

Video

Sound

Green

Clip A

Canto A

Red

Clip B

Canto B

Yellow

Clip C

Canto C

The technology allows you to change content online in accordance with the
psycho-emotional state of the user. Using algorithmic analysis and scanning of
brain impulses, it is possible to provide certain visual or sound images to the
received data.
Thanks to artificial intelligence, it is possible to organize an interactive
human interaction with technology and the audience, to create an immersive
theater.
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Data is processed online, the results are stored on a cloud server. The
peculiarity of instant data processing determines the limitless possibilities of
using technology in the cultural sphere, in particular in the theater space.
In medicine, in particular in prosthetics, technologies are used to change
their physical and mental abilities. At the same time, technological experiments
are already known for integrating foreign objects, digital gadgets as a means of
self-expression and perception of the world in a completely different way. We
are talking about the creative application of artificial intelligence technology in
human activities.
An example, the famous British artist, musician, artist and “cyborg activist” Neil Harbisson imported a technological antenna into his body. The
artist was born with achromatopsia, or complete color-blindness. Far from a
disability, Harbisson considers his natural world-view to be an asset, though
he did want to be able to understand different dimensions to sight [7].
Thanks to the antenna mounted in body, he can perceive the desired
colors. This happens in the following way. The information received by Neal is
read by the built-in gadget from the brain, then — due to the cloud, the data
is processed, the colors are converted into the necessary ones and transferred
back to the Neal’s brain. Thus, artificial intelligence helps a user who is color
blind to see the correct color scheme. Information processing occurs instantly
thanks to cloud storage.
Cloud storage is a cloud computing model that provides for storing data
on the Internet using a cloud computing resource provider that provides data
storage as a service and provides management. Data is available anytime,
anywhere.
This example shows that artificial intelligence has the unique ability to
change not only the color gamut, but also the images of reality, which means to
give reality pseudo-truthful images and transmit processed information to the
human brain. However, this issue is beyond the scope of our research, so now
it remains clear to us that the AI technology can instantly change the received
data and edit images due to the cloud storage. The technology resembles SIRI,
which is looking for answers to user requests on the Internet.

4

The principle of decoding generic data in art works

We continue to research projects that combine biological, mathematical
research with the artists work.
Heather Dewey Hagborg worked with Chelsea Manning and TW to create
“Stranger Visions”, exploring genetic identify and DNA.
Heather works with the incorrect decryption of genetic data and their
illegal collection. She collects discarded gum and cigarettes from Brooklyn
streets and analyzes DNA date in a biological laboratory. Based on the DNA
data obtained, she creates face masks and prints them in order to show how
the faces to which these DNA data belong would look. Thus, Hatbor creates
art objects through biological research, artificial intelligence technology and
3D printing. The exhibition “Stranger Visions” was spectacularly released in
2017, garnering worldwide attention.

12
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“I collected hairs, chewed up gum, and cigarette butts from the streets,
public bathrooms and waiting rooms of New York City. I extracted DNA
from them and analyzed it to computationally generate 3d printed life size full
color portraits representing what those individuals might look like, based on
genomic research. Working with the traces strangers unwittingly left behind,
the project was meant to call attention to the developing technology of forensic
DNA phenotyping, the potential for a culture of biological surveillance, and
the impulse towards genetic determinism” (Hagborg, Stranger Visions, 2020).
The development of digital technologies, including AI, is observed in all
spheres of human activity. Artists are often the first to try to comprehend
the new possibilities of digital technology, explore the social consequences of
them. This is especially true for the work of avant-garde artists. Sometimes
experimental research in the cultural field has a significant impact on the environment. The “Stranger Visions” exhibition attracted the attention of Toronto
law enforcement. The experimental developments of the artist Heather Dewey
Hatbor formed the basis for further technology for the phenotyping of forensic
DNA, a potential theory of biological observation and the impulse to genetic determinism. Only two years after the presentation of the art exhibition, Parabon
NanoLabs launched a service, which the organizers called the “DNA snapshot”
for the US police.

5

Conclusions

Art reflects its time and its own special location in the world. Today,
a person is interested in the issue of his location in a modern technological
society, the prospects for technological progress and possible technological singularity. Therefore, artists and cultural figures direct their projects to research
the technological component of art, the synthesis of biological, mathematical
and artistic research.
The research revealed that due to artificial intelligence technology it is
possible:
• scan the human brain;
• perform an algorithmic analysis of the results;
• turn digital data into a system of visual and visual signs of visual and
sound art;
• broadcast received audiovisual content;
• put the principle of data transformation into the basis of an interactive
art form (interactive film, installations, immersive presentations, etc.).
The author finds out the possibilities of algorithmic analysis to identify a
certain ratio of iconic systems of musical and pictorial works.
It is proved that due to the Cloud Storage, it is possible to immediately
process the data and transmit the results.
The art projects examined show the possibility of the interconnection of
artistic content and digital innovative technologies, art and science and determine significant prospects for the development of digital technologies in the
cultural sphere.
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Experimental study of processes arising in the brain
of visually impaired people under hand skin
irradiation by electromagnetic waves of visual range
Vladimir Titar1,2, Iuliia Ielchishcheva1,3, Olga Shpachenko1,4,
Alla Melnikova1,5, Viktor Mizrahi1,6

Експериментальне дослiдження закономiрностей,
що вiдбуваються у мозку слабозорих людей пiд дiєю
на шкiру долонь електромагнiтного випромiнювання
рiзних довжин хвиль видимого дiапазону
Володимир Титар, Юлiя Єльчiщева, Ольга Шпаченко,
Алла Мельнiкова, Вiктор Мiзрахi
Abstract. An experimental study of яthe different wavelengths visual range electromagnetic
radiation effect on the brain of the visually impaired during their training in dermo-optical
perception was performed. The experiments involved 12 visually impaired children (at their
wish and with permission from their parents). The measurement of the state of various organs
and the system of researches was carried out by means of the device “KSD” for registration and
the computer analysis of the electromagnetic quantities emitting by the organism. Comparison
of control measurements (before the beginning of experiments) with measurements carried
out during training by a dermo-optical perception allowed to reveal number of regularities.
The retina of the eyes (which were closed with an opaque bandage) was activated by the palm
contact with paper of all colors except black. Some areas of the visual cortex were also activated
at same time. There was a simultaneous increase in the activity of the brain frontal lobe and
beta-rhythms at all experiment stages, which may indicate an increase in children’s attention
to the learning process. Analysis of changes in brain rhythms showed that blue color influence
on the palms skin (with the closed eyes) increases the attention concentration, as evidenced
by the maximum beta-rhythm increase. The green color is calming under the same conditions
of action, which is confirmed by the high theta-rhythm activity level. The alpha-rhythm level
exceeded the level of both delta- and theta-rhythms when the palm skin touched red and
purple (in which spectra the red component was determined), which was the activation mark
of the central nervous system. The experiments also showed a synchronous increase in the III
pyramidal brain cortex layer activity in the areas involved in the processing of somatosensory
and visual information (areas 3 and 17 according to Brodmann). The obtained results may
be a confirmation of the mechanisms presence in humans that provide dermo-optical color
perception, which requires further diligent and comprehensive studies.
Keywords: electromagnetic radiation of visual range; color; dermo-optical perception; visual
analyzer; skin analyzer; brain rhythms
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Анотацiя. Проведено експериментальне дослiдження впливу електромагнiтного випромiнювання рiзних довжин хвиль видимого дiапазону на мозок слабозорих пiд час їх
навчання шкiрно-оптичному сприйняттю. В експериментах брали участь 12 слабозорих
дiтей (за їх бажанням та при наявностi дозволу їх батькiв). Вимiрювання стану рiзних
органiв та систем дослiджуваного проводилося за допомогою апарату «КСД» шляхом реєстрацiї та комп’ютерного аналiзу електромагнiтних коливань, що випромiнюються його
органiзмом. Порiвняння контрольних вимiрювань (до початку експериментiв) з вимiрюваннями, що проводилися пiд час навчання шкiрно-оптичному сприйняттю, дозволило
виявити низку закономiрностей. Спостерiгалася активацiя сiткiвки очей (якi були закритi пов’язкою) при контактi долонi з папером всiх кольорiв, крiм чорного. При цьому
також активувалися деякi дiлянки зорової кори мозку. Було вiдзначено синхронне пiдвищення активностi лобової частки мозку та бета-ритмiв на всiх етапах експериментiв,
що може свiдчити про пiдвищення уваги дiтей до процесу навчання. Аналiз змiн ритмiв мозку показав, що вплив на шкiру долонь (при зав’язаних очах) синього кольору
викликав посилення концентрацiї уваги, про що свiдчило максимальне пiдвищення бетаритму. Зелений колiр при тих самих умовах дiяв заспокiйливо, що пiдтверджується високим рiвнем активностi тета-ритму. Рiвень альфа-ритму перевищував рiвень як дельта-,
так i тета-ритмiв при дiї на шкiру долонь кольорiв червоного та фiолетового (в спектрi якого спостерiгалася червона компонента), що було ознакою активацiї центральної
нервової системи. Експерименти також показали синхронне пiдвищення активностi III
пiрамiдального шару кори головного мозку у вiддiлах, якi беруть участь в обробцi тактильної i зорової iнформацiї (поля 3 та 17 за Бродманом). Отриманi результати можуть
бути пiдтвердженням наявностi у людей механiзмiв, якi забезпечують шкiрно-оптичне
сприйняття кольору, що потребує подальших ретельних й всебiчних дослiджень.
Ключовi слова: електромагнiтне випромiнювання видимого дiапазону; колiр; шкiрнооптичне сприйняття; зоровий аналiзатор; шкiрний аналiзатор; ритми головного мозку

Колiр — це суб’єктивна характеристика сприйняття свiтлової хвилi,
яка ґрунтується на здатностi людського зору розрiзняти електромагнiтне
випромiнювання з довжиною хвиль в областi видимого дiапазону [1]. Згiдно з прийнятими мiжнародними нормами, до видимого дiапазону електромагнiтних хвиль вiдноситься свiтло з довжинами хвиль вiд 380–400 нм до
760–780 нм [2].
В залежностi вiд мети експериментiв, що проводяться, увесь спектр
видимих свiтлових хвиль може бути роздiлений на декiлька пiддiапазонiв, кожен з яких асоцiюється в нашому сприйняттi з певним кольором.
Видимий спектр електромагнiтних хвиль є безперервним, тому кiлькiсть
кольорiв, що видiляються, та розташування границь колiрних пiддiапазонiв певною мiрою є умовним, в основi чого лежить суб’єктивне сприйняття
свiтла нашим зоровим апаратом. Зазвичай видiляють вiд шести до восьми
рiзних кольорiв спектра [3–5]. У нашому дослiдженнi ми використовували
подiл видимого спектра на сiм кольорiв, що було введено у науковий обiг
ще Iсааком Н’ютоном. Вiдповiднiсть мiж кольорами та довжинами хвиль
монохроматичного електромагнiтного випромiнювання, якою ми користувалися в своїх дослiдженнях, наведено у таблицi 1.
Сприйнятий колiр (випромiнювання або об’єкта) залежить вiд його
спектру та вiд психофiзiологiчного стану людини [6].
Вiдчуття кольору виникає в мозку при збудженнi i гальмуваннi свiтлочутливих клiтин — колбочок, що є рецепторами очної сiткiвки людини
або тварини [7]. Найбагатшi колiрними рецепторами центральнi частини
сiткiвки [8].
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Таблиця 1. Вiдповiднiсть мiж кольорами та довжинами хвиль
монохроматичного електромагнiтного випромiнювання видимого
дiапазону [4]
Довжина хвилi, нм
380–450
450–480
480–510
510–570
570–590
590–620
620–760

Колiр
Фiолетовий
Синiй
Блакитний
Зелений
Жовтий
Помаранчевий
Червоний

У вiдповiдностi до так званої «трикомпонентної теорiї колiрного зору» кожне колiрне вiдчуття у людини може бути представлено у виглядi
суми вiдчуттiв трьох кольорiв [9] — червоного, зеленого та синього, що
пов’язано з iснуванням трьох типiв колбочок з вiдповiдною спектральною
чутливiстю.
Психологiчно суб’єктивне сприйняття кольору залежить також вiд
яскравостi, адаптацiї ока до фонового свiтла, вiд кольору сусiднiх об’єктiв,
наявностi дальтонiзму та iнших об’єктивних факторiв, а також вiд рiзноманiтних ситуативних психологiчних моментiв [1].
Окрiм класичного положення, що iнформацiю вiд рiзних довжин хвиль
електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону (тобто колiр) людина сприймає за допомогою очей, iснує низка дослiджень, яка пiдтверджує факт шкiрно-оптичного сприйняття кольору. Але все ще залишається
велика кiлькiсть недослiджених питань у цьому явищi. Вивченням проблеми шкiрно-оптичної чутливостi займалися та займаються ряд вiтчизняних та зарубiжних вчених (Y. Duplessis, А. С. Новомейский, Н. Т. Свинiна,
М. Н. Судаков, Д. К. Гiльов, С. Н. Добронравов, Я. Р. Фiшел, В. М. Мiзрахi)
[10–18].
Шкiрно-оптичну чутливiсть можна вивчати на основi аналiзу кривих
бiоелектричної активностi мозку. Такi дослiдження велися в США, Англiї, Францiї [10, 14, 16, 18]. Аналiз експериментальних i теоретичних робiт
показує необхiднiсть у розвитку експериментальних дослiджень в областi
сумiжних психофiзичних явищ. На основi численних експериментiв, що
проводилися за участю зрячих, слiпих та слабозорих людей, було встановлено, що шкiрно-оптична чутливiсть, тобто здатнiсть визначати деякi
властивостi i форму предметiв з закритими очима або в повнiй темрявi,
бiльшою чи меншою мiрою властива всiм людям i може бути розвинута
за допомогою цiлеспрямованих тренувань (див., наприклад, [12]). Виявилося, що по-рiзному забарвленi предмети по-рiзному дiють на наш органiзм: неусвiдомлено (або з рiзним ступенем усвiдомлення) вiдображаються
нами i бiльш того — пiдвищують або знижують iнтенсивнiсть наших реакцiй i нашої дiяльностi. Дуже цiкавими в цьому сенсi є спостереження
за поведiнкою тотально слiпих дiтей, якi вели себе спокiйно у кiмнатах,
що були пофарбованi у синiй колiр, i виявляли збудження у примiщеннях,
в iнтер’єрi яких переважали жовтий та помаранчевий кольори [19]. Одна
з найдивовижнiших особливостей «шкiрного зору» — це можливiсть розпi-
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знавання забарвлення предметiв у темрявi, що було доведено численними
експериментами, проведеними в Магнiтогорську, Нижньому Тагiлi i Свердловську, а потiм пiдтверджено дослiдженнями в США [10–16].
Експериментальнi дослiдження, що проводилися рiзними науковцями,
показали, що розпiзнавання кольорiв паперових аркушiв однакової фактури за допомогою шкiрно-оптичної чутливостi базується на комплексi специфiчних тактильно-кiнестезичних та температурних вiдчуттiв [12, 13, 17].
Кожному кольору притаманний свiй специфiчний набiр таких суб’єктивних
вiдчуттiв, що не залежать вiд вiку, статi, професiї та iнших iндивiдуальних
властивостей особи, яка розпiзнає кольори паперу iз зав’язаними очима за
допомогою шкiрно-оптичної чутливостi. Бiльш того, певний колiр вiдчувається на дотик однаково як людьми з нормальним зором, так i слабозорими та зовсiм слiпими: для всiх людей таблиця шкiрно-оптичних ознак
кольорiв є однаковою [12, 13, 20, 21]. Це дає змогу зробити припущення,
що шкiрно-оптичнi вiдчуття є результатом однакової реакцiї шкiрних рецепторiв на неадекватнi подразники i суб’єктивно вiдображають цiлком
об’єктивнi фiзичнi та фiзико-хiмiчнi процеси, якi вiдбуваються у шкiрi пiд
дiєю електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону рiзних довжин хвиль.
Вiдомо, що однiєю з головних функцiй нервової системи є адаптацiя до умов навколишнього середовища, що постiйно змiнюються [22]. Саме це може пояснювати iснування шкiрно-оптичного сприйняття кольору.
Оскiльки в органiзмi все взаємопов’язано, у тому числi органи чуття, то
така здатнiсть є надзвичайно важливою для адаптацiї у навколишньому
середовищi, особливо при погiршеннi функцiонування однiєї чи декiлькох
з сенсорних систем органiзму, у тому числi при порушеннях зору, у слiпих чи слабозорих людей. Пiдтвердженням цiєї думки можуть бути експериментальнi спостереження, якi показують, що слабозорi та незрячi (якi
втратили зiр в процесi життя) навчаються шкiрно-оптичному сприйняттю
кольору бiльш успiшно, нiж особи з нормальним зором [19].
Наразi iснує велика кiлькiсть наукових праць, присвячених дослiдженню шкiрно-оптичної чутливостi. Але в той же час майже вiдсутнi науковi дослiдження з комплексним ретельним пiдходом щодо визначення
механiзмiв шкiрно-оптичного сприйняття рiзного кольору (рiзних довжин
хвиль видимого дiапазону) та особливостей обробки отриманої iнформацiї
мозком.
Саме тому дослiдження шкiрно-оптичного сприйняття рiзних кольорiв з точки зору механiзму цього сприйняття та особливостей обробки отриманих стимулiв мозком є надзвичайно актуальним i має не тiльки теоретичне, але й велике практичне значення, якщо мова йде про людей iз слабким
зором.
В зв’язку з цим, дана робота присвячена експериментальному виявленню закономiрностей, що вiдбуваються у мозку пiд дiєю рiзних кольорiв
в процесi навчання слабозорих шкiрно-оптичному сприйняттю.
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Матерiали i методи
Експерименти проводилися за участю слабозорих дiтей на базi Комунального закладу «Харкiвська спецiальна школа iменi В. Г. Короленка»
Харкiвської обласної ради. Участь в експериментах неповнолiтнiх дiтей
здiйснювалася з письмового дозволу їх батькiв. Проведення даного дослiдження також повнiстю вiдповiдало бiоетичним нормам.
Група слабозорих вихованцiв школи iм. В. Г. Короленка проходила навчання шкiрно-оптичному сприйняттю за авторською методикою, яка розроблена науковим спiвробiтником лабораторiї радiо- та оптичної голографiї
ХНУ iм. В.Н.Каразiна, кандидатом психологiчних наук В.М.Мiзрахi. Пiд
час цих занять на рiзних етапах навчання шкiрно-оптичному сприйняттю
проводилися вимiрювання стану рiзних органiв, груп клiтин та систем органiзму слабозорих дiтей, що приймали участь у навчаннi. Вимiрювання
проводилися за допомогою комплексу спектрально-динамiчного (апарату
«КСД»), принципи роботи якого наведенi нижче.
До початку експериментiв нами було проведено дослiдження спектрiв
електромагнiтного випромiнювання, вiдбитого вiд зразкiв кольорового паперу, який використовувався пiд час навчання дiтей шкiрно-оптичному
сприйняттю. Дослiдження проводилося за допомогою монохроматора УМ2, в якостi джерела освiтлювання використовувалася лампа розжарювання. Проведенi дослiдження показали, що папiр бiлого кольору вiдбивав
спектр падаючого свiтла практично без змiн: у видимому дiапазонi були
присутнi рiвною мiрою всi довжини хвиль, з дещо пiдвищеним представництвом довгохвильової частини, що характерно для свiтла, яке випромiнюється лампою розжарювання. Спектри електромагнiтних хвиль, вiдбитих
вiд паперових аркушiв наступних кольорiв мали один максимум на довжинах хвиль, який попадав у вiдповiдний пiддiапазон (див. табл.1): червоний папiр — 632,8 нм, помаранчевий — 603,1 нм, жовтий — 582,3 нм,
зелений — 536,1 нм, блакитний — 492,3 нм, синiй — 463,8 нм. Спектри
електромагнiтного випромiнювання, вiдбитого вiд фiолетового та чорного
паперiв, мали по два максимуми — один короткохвильовий i другий довгохвильовий. Фiолетовий папiр мав один максимум в областi хвиль фiолетового пiддiапазону (440,9 нм), що було очiкувано, та другий максимум — на
667,7 нм (область хвиль червоного пiддiапазону). Чорний папiр вiдбивав
свiтло, що мало також максимуми у фiолетовому та червоному пiддiапазонах — 422,6 нм та 653 нм. При цьому iнтенсивнiсть свiтла, що було вiдбито
вiд чорного паперу, була в середньому у 2,2 рази меншою, нiж iнтенсивнiсть
свiтла, вiдбитого вiд фiолетового паперу, а iнтенсивнiсть свiтла, вiдбитого
вiд фiолетового паперу була у 1,6 рази нижчою, нiж iнтенсивнiсть свiтла,
вiдбитого вiд бiлого паперу.

Принципи роботи апарату «КСД»
Як вiдомо, живi бiологiчнi системи генерують електростатичнi поля,
а також електромагнiтнi хвилi рiзної частоти та iнтенсивностi. Цей факт
було покладено в основу низки об’єктивних методiв визначення функцiонального стану внутрiшнiх органiв та окремих систем органiзму людини.
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Починаючи з середини двадцятого столiття в медичну практику мiцно увiйшли такi методи дослiдження, як електроенцефалографiя, електрокардiографiя, електромiографiя, електроретинографiя та iн. Такi дослiдження є
неiнвазивними та дозволяють виявляти патологiчнi процеси в дослiджуваному органi, що буває дуже важливо для уточнення дiагнозу та визначення
оптимальної стратегiї лiкування.
Слiд зазначити, що ще у 70-тi роки минулого сторiччя проводилися
дослiдження з реєстрацiї зовнiшнiх електромагнiтних полiв живого органiзму в дiапазонi вiд 10−2 до 104 Гц на вiдстанях вiд 1 мм до 1 м [23–26].
В результатi цих дослiджень була показана можливiсть безконтактної реєстрацiї електрокардiограм [25], електрогастрограм [24], а також електричної активностi iнших органiв та тканин [23, 26], що обумовлена їхньою
життєдiяльнiстю.
У подальшому науково-дослiднi роботи, якi проводилися в рiзних країнах у напрямку вивчення електромагнiтних полiв тiла людини, завершилися створенням низки лiкувально-дiагностичних апаратно-комп’ютерних
комплексiв, якi базуються на реєстрацiї та коп’ютернiй розшифровцi електромагнiтних спектрiв живого органiзму [27–32] (http://web.archive.org/
web/20191018035224/https://kmedex.org/technology_CME.php).
В Українi було створено i впроваджено у практику прилад — апарат
«КСД» (комплекс спектрально-динамiчний), принцип роботи якого заснований на реєстрацiї та обробцi спектрiв електромагнiтних коливань в дiапазонi вiд 22 Гц до 22 кГц, що випромiнюються тiлом людини.
Спектрально-динамiчна технологiя «КСД» захищена патентами та
авторськими свiдоцтвами [33–40]. Апарат «КСД» пройшов клiнiчнi випробування, а також офiцiйну реєстрацiю та сертифiкацiю в Українi, Росiйськiй Федерацiї та Євросоюзi i дозволений до використання в якостi медичного обладнання.
До складу апарату КСД входить чутливий датчик — ергономiчно зроблений бiполярний електрод [36, 37]. Датчик дозволяє приймати електромагнiтнi коливання в широкому дiапазонi спектра, якi випромiнюються всiма органами i тканинами пацiєнта (дослiджуваного). Прийнятий сигнал пiсля попереднього пiдсилення пiддається дискретизацiї та кодуванню в двiйковiй системi числення за допомогою АЦП та поступає у комп’ютер для
подальшої обробки i аналiзу за допомогою спецiальних програм. Аналiз
отриманих спектрiв проводиться шляхом їх вейвлет-перетворень та порiвняння з набором еталонiв. Вейвлет-перетворення переводить сигнал з часового представлення у частотно-часове та являє собою узагальнення спектрального аналiзу. Тобто за своєю суттю апарат КСД є спектроаналiзатором, що обумовлює особливостi його використання в дiагностичних та
дослiдницьких цiлях.
Для виключення можливих помилок, пов’язаних з випадковими факторами, якi впливають на стан пацiєнта/дослiджуваного, за час, який вiдведено для обстеження, проводиться запис декiлькох спектрiв. Багаторiчна
практика використання апарату «КСД» в дослiдницько-дiагностичних цiлях показує, що оптимальним є аналiз трьох «аутоспектрiв» («одномоментних» спектрiв стану людини). Програма користувальницького iнтерфейсу
апарату «КСД» зроблена таким чином, що на екранi комп’ютера показу-
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ються данi про кiлькiсть зареєстрованих у пацiєнта «аутоспектрiв», якi
збiглися або не збiглися з вiдповiдним спектральним еталоном («моноспектром»), а також демонструються вiдсотки часткового збiгу «аутоспектра»
з еталоном.
Аналiз стану рiзних органiв та систем дослiджуваної людини проводиться шляхом порiвняння зареєстрованих у цiєї людини «аутоспектрiв»
випромiнювання з ранiше складеною комп’ютерною базою «моноспектрiв»
патогенної мiкрофлори, рiзних органiв та груп клiтин людського тiла в здоровому станi та при наявностi рiзних захворювань. Розшифровка «аутоспектра» шляхом його порiвняння з еталонним набором «моноспектрiв» є
стандартною процедурою пiд час проведення спектрального аналiзу, незалежно вiд природи сигналiв, що вивчаються.
Наприклад, пiд час дослiдження за допомогою апарату «КСД» альфаритму мозку здiйснюється автоматичне комп’ютерне порiвняння зафiксованого у випробуваної людини «аутоспектра» (який мiстить у собi як данi
щодо альфа-ритму, так i данi щодо електричної активностi рiзних органiв i систем випробуваного) з наявним у базi даних середньостатистичним
«моноспектром» альфа-ритму людського мозку. Користувальницький iнтерфейс апарату «КСД» зроблений таким чином, що iнформацiя про те,
наскiльки яскраво виражений у випробуваного альфа-ритм у порiвняннi
з еталонним середньостатистичним «моноспектром» альфа-ритму, вiдразу
виводиться на екран монiтора у вiдсотках.
Таким чином, особливiстю iнформацiї, яка отримується за допомогою
апарату «КСД», є те, що ця iнформацiя надається не в абсолютних величинах, а у вiдсотках до середньостатистичної норми. Однак слiд зазначити,
що результати розшифровки електроенцефалограми або електрокардiограми, якi отримуються за допомогою традицiйних апаратiв, що використовуються в сучаснiй медицинi, також не надаються у абсолютних величинах,
а мiстять вiдносну iнформацiю про розподiлення енергiї електричних (електромагнiтних) коливань у дослiджуванiй смузi частот та говорять лише
про те, чи виходять зафiксованi показники за межi певної середньостатистичної норми.
Оскiльки у своєму дослiдженнi ми займалися виявленням закономiрностей, що виникають у мозку людини пiд дiєю на шкiру долонь свiтла
рiзного кольору, то нам було важливо порiвняти ступiнь активацiї тих чи
iнших структур у мозку до та пiсля зазначеного впливу. З цiєї точки зору
будь-якi абсолютнi значення вимiрюваних величин були не так важливi, як
їх вiдноснi змiни до та пiсля впливу. Користувальницький iнтерфейс апарату «КСД» дозволяє зберiгати в базi даних результати вимiрювань, якi
були проведенi до, пiд час та пiсля впливу якого-небудь фактору (у нашому
випадку — електромагнiтного випромiнювання рiзних довжин хвиль видимого дiапазону), що дозволило нам легко проводити порiвняльний аналiз
ступеню впливу фактору, що вивчався, на органiзм. Автоматичний аналiз вимiрюваних показникiв у поєднаннi зi зручним iнтерфейсом, а також
можливiсть отримати данi про стан вiдразу багатьох органiв i систем людського органiзму за допомогою одного пристрою, який є простим та зручним в експлуатацiї, зумовили наш вибiр апарату «КСД» в якостi дослiдницького приладу при проведеннi наших експериментiв.
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Методика проведення вимiрювань за допомогою
апарату «КСД» та обробка отриманих даних
Для реєстрацiї електромагнiтного спектру, який випромiнюється тiлом, датчик «КСД» розташовувався в руцi у дослiджуваного. Згiдно з iнструкцiєю, для реєстрацiї хвильового поля пацiєнт/дослiджуваний повинен доторкатися до датчика безпосередньо або крiзь стерильний матерiал.
З метою дотримання норм гiгiєни, мiж рукою дослiджуваного та датчиком
в процесi проведення експериментiв розташовувалася одноразова паперова
серветка бiлого кольору, що не впливало на результати вимiрювань.
Для виявлення особливостей обробки отриманої оптичної iнформацiї та можливих закономiрностей, що вiдбуваються у мозку людини пiд
час шкiрно-оптичного сприйняття електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону з рiзними довжинами хвиль, у групи дослiджуваних слабозорих пiд час проведених експериментiв нами вивчалися змiни активностi таких обраних параметрiв, що характеризують стан рiзних органiв i систем людини: 10 шарiв фоторецепторних клiтин сiткiвки ока, лобова доля
та поле 3 шкiрного аналiзатора, потилична доля головного мозку, поле
17 зорового аналiзатору (III пiрамiдальний шар, V ганглiозний шар — клiтини Мейнерта, I молекулярний шар), альфа-, бета-, дельта- та тета-ритми
головного мозку.
Всi отриманi показники дослiдження були занесенi до комп’ютерного
банку даних та потiм проходили статистичну обробку.
Всього в експериментах приймало участь 12 слабозорих дiтей, якi проходили курс навчання шкiрно-оптичному сприйняттю за авторською методикою В. М. Мiзрахi [41]. На пелюсткових дiаграмах, що наведенi нижче,
представлено середньостатистичнi значення активностi вимiряних параметрiв, розрахованi у вiдсотках.
Статистична обробка даних проводилась з використанням пакета прикладних програм SPSS Statistics 17.0. Для статистичної оцiнки одержаних
результатiв використовувався критерiй Хi-квадрат. Всi статистичнi гiпотези були перевiренi при рiвнi значущостi α = 0, 05. Значення ймовiрностi (p)
порiвнювалися з рiвнем значущостi (α); результати вважалися статистично
значущими, коли p < α (p < 0, 05).
Перед початком занять проводилося вимiрювання перелiчених вище
параметрiв стану рiзних органiв i систем кожної дитини, яка приймала
участь у експериментах з навчання шкiрно-оптичному сприйняттю. З цим
початковим значенням дослiджуваних параметрiв органiзму дитини в подальшому порiвнювалися результати вимiрiв, що проводилися в процесi
навчання. На рисунках, що наведенi нижче, дiаграми, якi вiдображають це
початкове вимiрювання, помiчено словом «до». При цьому дитина в однiй
руцi тримала електрод (вимiрювальний датчик) апарату «КСД», а друга
рука лежала долонею вниз на спецiальному столику (пiдставцi), зробленому з оргскла.
Пiд час навчання шкiрно-оптичному сприйняттю очi дитини закривалися чорною пов’язкою, щоб повнiстю виключити можливiсть використання звичайного зору за допомогою очей. Для експериментiв використовувалися аркушi паперу рiзного кольору з однаковою фактурою. На перших

Експериментальне дослiдження закономiрностей...

23

заняттях дiти навчалися розпiзнавати контактним способом контрастнi кольори, наприклад, вiдрiзняти бiлий колiр паперу вiд чорного, торкаючись
паперу рукою. Аркуш паперу розташовувався на пiдставцi з оргскла, а дитина при контактному способi розпiзнавання водила пальцями по паперу,
навчаючись вiдрiзняти за своїми тактильними вiдчуттями один колiр вiд
iншого. Потiм на одному з подальших занять дiтям було запропоновано
з зав’язаними очима розпiзнавати всi дев’ять кольорiв (сiм кольорiв спектру плюс бiлий та чорний), вiдрiзняючи їх один вiд одного. Пiсля того,
як на цьому заняттi дiти навчилися впевнено визначати колiр паперу за
допомогою шкiрно-оптичної чутливостi, було проведено вимiрювання параметрiв стану рiзних органiв i систем дiтей в той момент, коли вiльна вiд
датчика рука дитини лежала долонею на паперi певного кольору. Таким
чином були проведенi вимiри пiд час торкання рукою таких кольорiв: бiлого, чорного, червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного синього та фiолетового. При порiвняннi з початковим вимiрюванням («до»),
точки на пелюсткових дiаграмах, що позначенi словами «бiлий», «чорний»,
«червоний», «помаранчевий», «жовтий», «зелений», «блакитний», «синiй»,
«фiолетовий» показують, як змiнювалася активнiсть дослiджуваних параметрiв пiд дiєю на шкiру долонь вiдповiдних кольорiв.
Наприкiнцi фiнального заняття було проведено контрольне вимiрювання параметрiв стану органiзму дiтей, якi брали участь в експериментах.
При цьому, як i при початковому вимiрюваннi, дiти не торкалися рукою
паперових аркушiв. На наведених нижче дiаграмах це вимiрювання позначено словами «фiнальний контроль». При порiвняннi з початковим вимiрюванням (з дiаграмами, якi позначенi словом «до») фiнальне вимiрювання («фiнальний контроль») дає можливiсть визначити, як змiнилися
показники активностi вимiрюваних параметрiв за весь час навчання без
впливу кольору на шкiру долонь.

Результати й обговорення
Реакцiя рiзних частин мозку та сiткiвки на вплив електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону, що здiйснювався на
шкiру долонь. Оскiльки вiдомо, що електромагнiтне випромiнювання
видимого дiапазону (рiзнi кольори) зазвичай у першу чергу людина сприймає через зоровий аналiзатор [6], то становило iнтерес визначити, чи змiнюється активнiсть сiткiвки ока, яка є багатошаровою структурою й має
досить складну будову [8], а також вiдповiдної дiлянки мозку зорового
аналiзатора при розпiзнаваннi кольору iз зав’язаними очима за допомогою
шкiрного аналiзатора. Слiд зазначити, що за своїм ембрiональним походженням око є частиною мозку, винесеною на периферiю [42]. Коли очi
вiдкритi, сiткiвка приймає участь у складнiй i досить нетривiальнiй обробцi первинної оптичної iнформацiї [43, 44]. Але частини ока (насамперед
сiткiвка) й мозок безперервно обмiнюються iнформацiєю, посилаючи сигнали одне одному, не тiльки у перiоди неспання, але й увi снi, коли очi
заплющенi [45].
Результати наших дослiджень виявились досить неочiкуваними. До початку експерименту тiльки у 33% дослiджуваних вiдзначалася активнiсть
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сiткiвки (10 шарiв, до складу яких входять фоторецепторнi клiтини та
нервовi волокна). Пiд час проведення експерименту пiдвищення активностi сiткiвки в учасникiв експерименту спостерiгалося пiд впливом на шкiру
долонi всiх кольорiв, окрiм чорного, пiд впливом якого активнiсть залишилася на початковому рiвнi у 33%. Найбiльш iстотне пiдвищення активностi сiткiвки спостерiгалося пiд впливом електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону в дiапазонах хвиль червоного та зеленого кольорiв,
а також бiлого кольору, на 20–40% порiвняно зi значенням до проведення
експерименту (рис. 1). Значне пiдвищення активностi сiткiвки (бiльше, нiж
на 50%) у дослiджуваних спостерiгалося пiсля завершення усiх експериментiв з визначення впливу електромагнiтного випромiнювання видимого
дiапазону з рiзними довжинами хвиль на органiзм при розпiзнаваннi кольору за допомогою шкiри (фiнальний контроль) порiвняно з початковим
рiвнем активностi сiткiвки (рис. 1).

Рис. 1. Змiни активностi 10 шарiв сiткiвки ока (до складу яких входять фоторецепторнi
клiтини та нервовi волокна), а також лобової долi та потиличної частини мозку, що
вiдбувалися пiд час навчання шкiрно-оптичному сприйняттю кольорiв, %

Для виявлення закономiрностей, що вiдбуваються в мозку пiд дiєю
свiтла рiзного кольору на шкiру долонь, нами також були вивченi змiни
активностi лобової i потиличної частин мозку.
Лобова частина головного мозку вiдповiдає за прийняття рiшень, iндивiдуальнiсть, рухомiсть, мову, координацiю когнiтивних, емоцiйних та
мотивацiйних процесiв [46].
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Вплив електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону хвиль
на шкiрний аналiзатор викликав пiдвищення активностi в лобовiй дiлянцi
головного мозку на всiх етапах експерименту (рис. 1). Найбiльш виражений
ефект пiдвищення активностi спостерiгався пiд дiєю електромагнiтного випромiнювання з довжинами хвиль в дiапазонi 510–570 нм (зелений колiр),
450–480 нм (синiй колiр) та 380–450 нм (фiолетовий колiр) та при дiї бiлого кольору на 33–40% порiвняно зi значенням до проведення експерименту
(рис. 1). В областi лобової частини розташованi центри, якi вiдповiдають
за усвiдомлення руху, а також центри уваги i абстрактного мислення. Змiна активностi лобової частини головного мозку також пов’язана iз змiною
генерацiї бета-ритмiв. За даним дослiдженням спостерiгається пiдвищення
iнтенсивностi бета-ритмiв в головному мозку пiд дiєю усього видимого дiапазону електромагнiтних хвиль, про що докладнiше буде сказано нижче.
Потилична доля кори великих пiвкуль є мiсцем розташування кори
зору, яка забезпечує сприйняття зорової iнформацiї [47].
Вплив електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону хвиль
на шкiрний аналiзатор викликав зниження активностi в потиличнiй дiлянцi головного мозку на всiх етапах експерименту, крiм дiї випромiнювання
з дiапазонами хвиль 450–480 нм (синiй колiр) та 590–620 нм (помаранчевий
колiр) (рис. 1). Найбiльш виражений ефект зниження активностi спостерiгався пiд дiєю електромагнiтного випромiнювання з довжинами хвиль
в дiапазонi 510–570 нм (зелений колiр) та 380–450 нм (фiолетовий колiр),
а також на бiлому кольорi на 15–30% порiвняно зi значенням до проведення
експерименту (рис. 1).
На рис. 2 i рис.3 представленi результати дослiдження змiн, якi спостерiгалися пiд час навчання шкiрно-оптичному сприйняттю у дослiджуваних дiтей в рiзних клiтинних шарах кори мозку на її дiлянках, що вiдносяться до шкiрного та зорового аналiзаторiв.
При описi нейрональної органiзацiї кори великих пiвкуль головного
мозку найбiльш часто використовується розподiл кори на поля за Бродманом. Поля за Бродманом вiдрiзняються один вiд одного за своєю цитоархiтектонiкою (будовою на клiтинному рiвнi) i спiввiдносяться з дiлянками
мозку, якi вiдповiдають за певнi функцiї [48].
Для кори головного мозку (нової кори, неокортексу) типовим є наявнiсть шести шарiв, якi вiдрiзняються за формою нервових клiтин, що
входять до їхнього складу [49]. Однак у рiзних полях, що були видiленi
Бродманом, вираженiсть шарiв та розташування i форма присутнiх в них
нейронiв й нервових волокон значно рiзняться [50].
При вивченнi впливу електромагнiтного випромiнювання видимого
дiапазону на шкiрний аналiзатор нами була встановлена здатнiсть стимулювання активностi першого молекулярного шару третього поля Бродмана
хвилями всього видимого дiапазону (рис. 2). Поле 3 вiдноситься до первинної соматосенсорної областi постцентральної звивини шкiрного аналiзатора
[51]. Найбiльш вираженi змiни активностi першого молекулярного шару
поля 3 спостерiгалися пiд впливом довжин хвиль 620–700 нм (червоного
кольору) — на 42%, 510–570 нм (зеленого кольору) — на 33%, 380–450 нм
(фiолетового кольору) — на 58% та бiлого кольору — на 58% (рис. 2).
Активнiсть клiтин III пiрамiдального шару шкiрного аналiзатора пiдвищувалась в учасникiв експерименту пiд впливом хвиль усiх дiапазонiв.
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Довжина хвиль 605–730 нм (червоного кольору) пiдвищувала активнiсть
клiтин III пiрамiдального шару на 25%, 500–560 нм (зеленого кольору) —
на 25%, 400–435 нм (фiолетового кольору) — на 34% та бiлого кольору —
на 42% (рис. 2). Як можна бачити (рис. 2), спостерiгається подiбнiсть мiж
активацiєю першого та третього шарiв кори мозку поля 3 в дiапазонах
хвиль, якi iндукували найбiльш сильний ефект стимуляцiї. Ця подiбнiсть
може бути зумовлена тим, що до складу першого молекулярного шару
входять нервовi волокна, основну масу яких складають дендрити пiрамiдальних нейронiв шарiв кори мозку, що лежать нижче [52]. Тому цiлком
логiчно, що в наших експериментах активацiя I та III шарiв кори вiдбувалася синхронно.
Однак, при вивченнi бiльш глибокого VI шару полiморфних клiтин
було виявлено зворотнi ефекти (рис. 2). Дiя усiх вивчених довжин електромагнiтних хвиль (окрiм 380–450 нм — фiолетовий колiр) на клiтини
цього шару шкiрного аналiзатора призводила до зниження їх активностi
(рис. 2), що свiдчить про зменшене навантаження на цей шар клiтин. Пiд
дiєю на шкiру долонь фiолетового кольору спостерiгалося зовсiм незначне
(на 8%) пiдвищення активностi VI шару полiморфних клiтин поля 3 шкiрного аналiзатора кори мозку.

Рис. 2. Змiни активностi клiтинних шарiв кори головного мозку поля 3 (за Бродманом)
шкiрного аналiзатора, що вiдбувалися пiд час навчання шкiрно-оптичному сприйняттю
кольорiв, %
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Згiдно з нашими дослiдженнями, дiя електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону хвиль на шкiру долонь викликала диференцiйований вiдгук у рiзних шарах 17 поля Бродмана. 17 поле Бродмана є
первинною корою зору i вiдповiдає за аналiз фiзичних параметрiв зорового стимулу i розпiзнавання простих образiв [47]. Нейрони зорової кори генерують потенцiал дiї, коли вiзуальнi стимули впливають на їх рецептивнi
поля [53]. На всiх етапах експерименту, окрiм дiї зеленого кольору (510–570
нм) та жовтого кольору (570–590 нм) спостерiгалося пiдвищення активностi III пiрамiдального шару зорового аналiзатора (рис. 3). У цьому шарi
поля 17 найбiльш виражений ефект пiдвищення активностi (на 33–50% порiвняно зi значенням до проведення експерименту) спостерiгався пiд дiєю
електромагнiтного випромiнювання з довжинами хвиль в дiапазонi 620–700
нм (червоний колiр), 380–450 нм (фiолетовий колiр) та пiд дiєю бiлого кольору (рис. 3). Слiд вiдзначити, що пiдвищення активностi III пiрамiдального шару зорового аналiзатора (поле 17) вiдбувалося майже синхронно
з пiдвищенням активностi III пiрамiдального шару шкiрного аналiзатора
(поле 3). Синхроннiсть порушується тiльки на зеленому кольорi, в той час
як дiя всiх iнших кольорiв на активнiсть клiтин III пiрамiдального шару
зорового та шкiрного аналiзаторiв була подiбною (див. вiдповiднi дiаграми
на рис. 2 та 3).

Рис. 3. Змiни активностi клiтинних шарiв кори головного мозку поля 17 (за Бродманом)
зорового аналiзатора, що вiдбувалися пiд час навчання шкiрно-оптичному сприйняттю
кольорiв, %

28

В. Титар, Ю. Єльчiщева, О. Шпаченко, А. Мельнiкова, В. Мiзрахi

В той же час у iнших шарах 17 поля Бродмана спостерiгалося переважне зниження активностi. Активнiсть клiтин Мейнерта, якi розташованi в V ганглiозному шарi зорового аналiзатора та беруть участь у рефлексi руху очей (http://old.kpfu.ru/f1/neuro/AutoPlay/Docs/index.html?01_
03_02_02_02.htm) [54], була доволi високою до початку навчання шкiрнооптичному сприйняттю кольорiв та переважно знижувалася на всiх етапах
експерименту. Найбiльш виражений ефект зниження активностi спостерiгався пiд дiєю електромагнiтного випромiнювання з довжинами хвиль в дiапазонi близько 380–450 нм (фiолетовий колiр) (рис. 3). Незначне пiдвищення активностi V ганглiозного шару зорового аналiзатора спостерiгалося
пiд дiєю випромiнювання з дiапазонами хвиль 570–590 (жовтий колiр) — на
17%, 480–510 нм (блакитний колiр) — на 9% та пiд дiєю чорного кольору —
також на 9% (рис. 3). Оскiльки пiд час експериментiв очi дослiджуваних
дiтей були закритi щiльною непрозорою пов’язкою i таким чином були «виключенi» iз зорового сприйняття, то цiлком логiчно, що активнiсть клiтин
Мейнерта переважно знижувалася.
Вплив електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону хвиль
на шкiру долонь також викликав переважне зниження активностi I молекулярного шару 17 поля Бродмана зорового аналiзатора на всiх етапах
експерименту, крiм дiї випромiнювання з довжиною хвиль 380–450 нм (фiолетовий колiр) та пiд дiєю бiлого кольору (рис. 3). Найбiльш виражений
ефект зниження активностi спостерiгався пiд дiєю чорного кольору — на
40% порiвняно зi значенням до проведення експерименту (рис. 3). На бiлому та фiолетовому кольорах спостерiгалося однакове пiдвищення активностi I молекулярного шару на 17%.
При розпiзнаваннi кольору за допомогою шкiрно-оптичної чутливостi
нами було експериментально встановлено пiдвищення активностi рецепторiв шкiри i вiдповiдних частин мозку, що вiдповiдають за рух i тактильну чутливiсть. Цей результат був цiлком очiкуваним. У той же час нами
був виявлений несподiваний ефект — пiдвищення активностi сiткiвки ока
та III пiрамiдального шару 17 поля Бродмана, що вiдноситься до зорового аналiзатора. Однак в експериментах виключалася активацiя сiткiвки
природним шляхом через зiницю ока. У процесi розпiзнавання кольору за
допомогою шкiри долонь очi дослiджуваних були зав’язанi щiльною чорною пов’язкою. Слiд зазначити, що у людей зi слабким зором механiзми
сприйняття i обробки iнформацiї можуть вiдрiзнятися вiд таких механiзмiв
у людей з нормальним зором. Виявленi нами ефекти можуть свiдчити про
те, що у людей з ослабленим зором в процесi розпiзнавання кольору за
допомогою шкiри рук вiдбувається синхронiзацiя роботи дiлянок мозку,
якi вiдповiдають за тактильну чутливiсть i за зорове сприйняття. Однак,
для виявлення та зрозумiння бiльш точних механiзмiв цього процесу iснує
необхiднiсть проведення подальших ретельних дослiджень.
Змiни ритмiв мозку пiд дiєю на шкiру долонь електромагнiтного
виромiнювання видимого дiапазону. Задля дослiдження, яким чином змiнюється в цiлому робота головного мозку пiд час навчання слабозорих шкiрно-оптичному сприйняттю, нами також було вивчено активнiсть
ритмiв мозку в той час, коли на шкiрний аналiзатор впливає електромагнiтне випромiнювання видимого дiапазону з рiзними довжинами хвиль.
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Вiдомо, що мозок постiйно генерує ритми рiзних частот й це залежить
вiд великої рiзноманiтностi чинникiв [55]. Вивчення ритмiв мозку та спiввiдношень мiж ними дозволяє визначати функцiональний стан мозку та
робити висновки щодо особливостей вищої нервової дiяльностi дослiджуваних [56].
В залежностi вiд частоти електричних коливань, що генеруються клiтинами мозку, видiляють чотири основнi ритми: альфа, бета, тета й дельта.
Хвилi бiльш високої частоти прийнято вважати ознакою бiльшої активацiї центральної нервової системи [57]. Проте, як зазначається в [56], картина ритмiчної активностi мозку, що спостерiгається на практицi, доволi
складна й неоднозначна, оскiльки залежить вiд вiку, статi, iндивiдуальнотипологiчних властивостей особистостi, психо-емоцiйного стану i т.п.
Найбiльшу частоту при невеликiй амплiтудi мають бета-хвилi (β-ритм).
Частота бета-ритму складає вiд 13 до 40 Гц, а амплiтуда зазвичай не перевищує 20 мкВ. У станi спокiйного неспання у людей з нормальним зором
бета-ритм досить слабо виражений (амплiтуда не перевищує 3–7 мкВ) та
локалiзується у переднiх (лобових та скроневих) областях мозку, а в умовах активацiї центральної нервової системи розповсюджується практично
по всiй поверхнi кори головного мозку. Так, наприклад, у людей з нормальним зором зростання ритму спостерiгається при зосередженнi уваги, при
пред’явленнi нового стимулу, при розумовому напруженнi та емоцiйному
збудженнi [55, 56].
Альфа-ритм (α-ритм) прийнято пов’язувати зi станом спокiйного неспання. За частотою альфа-ритм межує з бета-ритмом та займає дiапазон
вiд 8 до 13 Гц при середнiй амплiтудi 20 — 60 мкВ, що значно перевищує середню амплiтуду бета-ритму. Найбiльша амплiтуда альфа-ритму (до 100 —
150 мкВ) проявляється при закритих очах i в затемненому примiщеннi.
Реєструється переважно в потиличнiй та тiм’янiй областях (зоровi вiддiли
мозку) [58]. Зниження альфа-ритму, пiдвищення тета-ритму (при закритих очах) у людей з нормальним зором може свiдчити про появу депресiї
[59]. Також зниження альфа-ритму (при закритих очах) у людей з нормальним зором при одночасному пiдвищеннi активностi бета-ритму може
спостерiгатися внаслiдок росту психоемоцiйної напруги [55].
Тета-ритм (θ-ритм) займає бiльш низький частотний дiапазон, який
слiдує за альфа-ритмом. Частота коливання тета-ритму складає вiд 4 до
8 Гц, а амплiтуда знаходиться в межах вiд 20 до 100 мкВ. Реєструється
у фронтальних зонах та гiпокампi [60]. Високий рiвень тета-ритму в умовах
спокiйного неспання у людей з нормальним зором може вказувати на стан
сонливостi i втоми, що може бути проявом астенiчного синдрому, хронiчного стресу [61]. В той же час, поява тета-ритму в гiпокампi деякi дослiдники
пов’язують з функцiонуванням короткострокової пам’ятi [62], з обробкою
вхiдних сигналiв [61], з процесом просторового навчання i навiгацiї [63].
Є данi, що пiдвищений рiвень тета-ритму спостерiгається у людей пiд час
медитацiй [64].
Дельта-ритм (δ-ритм) є високоамплiтудним й самим «повiльним» з перелiчених вище основних чотирьох ритмiв мозку. Частота коливань дельтаритму варiює вiд 1 до 4 Гц, а амплiтуда знаходиться в межах 20–200 мкВ
[55]. Згiдно з даними [65], дельта-хвилi виникають в результатi змiни рiв-
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ня поляризацiї пiрамiдальних нейронiв кори головного мозку. Яскраво виражений дельта-ритм реєструється у людей в повiльнохвильовiй фазi сну,
а також пiд дiєю наркозу [56]. Зараз з’являється все бiльше наукових даних,
що деякi люди можуть знаходитися в «дельта-станi» (у станi з переважанням дельта-ритму) пiд час незвичайно глибокої медитацiї, не втрачаючи
при цьому усвiдомленостi [66].
Тета- i дельта-коливання можуть зустрiчатися у людини з нормальним зором, яка не спить, в невеликiй кiлькостi i при амплiтудi, що не перевищує амплiтуду альфа-ритму. Поява тета- i дельта-ритмiв у людей, що
не сплять, (що не практикують медитативнi технiки) асоцiюється з напруженою розумовою дiяльнiстю, котра потребує особливої зосередженостi,
а також з емоцiйними реакцiями на негативнi ситуацiї [67]. Патологiчними
вважаються вмiст тета- i дельта-хвиль, якi перевищують за амплiтудою
40 мкВ i займають бiльше 15 вiдсоткiв часу реєстрацiї [60].
Викладенi вище короткi вiдомостi про основнi ритми мозку, якi взятi
з наукової лiтератури, є узагальненням деяких середньостатистичних даних для здорових людей. У той же час, в нашому дослiдженнi контингент
випробуваних був доволi специфiчним — незрячi та слабозорi дiти, в яких
функцiонування зорової кори та генерацiя мозкових ритмiв можуть дещо вiдрiзнятися [68]. На жаль, в доступних наукових джерелах мiстяться
в основному вiдомостi про експериментальнi дослiдження альфа-ритму незрячих та слабозорих дiтей, в той час як вiдомостi про особливостi бета-,
тета- i дельта-ритмiв у дiтей з вадами зору дуже нечисленнi. Крiм того,
як зазначається в [69], до цього часу не iснує єдиної думки щодо того, що
повиннi показати електроенцефалограми «нормальних» незрячих та слабозорих дiтей. Протирiччя в експериментальних даних, отриманих рiзними
авторами, можуть бути пов’язанi з недостатньо ретельним пiдбором пацiєнтiв для дослiдження: «юридично незрячi» випробуванi можуть насправдi
мати значний залишковий зiр, а однаковий рiвень залишкового зору може
мати рiзнi причини — офтальмологiчнi захворювання або пошкодження
головного мозку, — i в цих випадках електроенцефалографiчнi картини,
що спостерiгаються, будуть рiзними [69]. Єдиним несуперечливим експериментальним фактом є те, що у дiтей з вадами зору амплiтуда альфа-ритму
при закритих очах виявляється помiтно зниженою у порiвняннi з середньостатистичною нормою для вiдповiдної вiкової категорiї [70]. У [71] поряд
зi зменшенням амплiтуди альфа-ритму у групи дослiджених слабозорих
дiтей вiдзначалася також бiльша представленiсть низькохвильової активностi тета- i дельта-дiапазонiв у порiвняннi з контрольною групою їх однолiткiв з нормальним зором.
Проведенi нами експерименти показали наступне. По-перше, у всiх
без винятку дiтей до початку занять спостерiгався пiдвищений рiвень тетаритму. В той же час, альфа-ритм перед початком занять був значно нижчий (порiвняно iз тета-ритмом), нiж зазвичай спостерiгається у здорових
людей iз закритими очима, що корелює з даними [71]. Крiм того, пiд дiєю
деяких хвиль видимого дiапазону альфа-ритм ставав ще нижчим з одночасним пiдвищенням бета-ритму. Таке явище спостерiгалося пiд дiєю на шкiру жовтого (довжина хвиль 570–590 нм), помаранчевого (довжина хвиль
590–620 нм) та бiлого кольорiв, а також пiд час фiнального вимiрювання
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(фiнальний контроль). Пiд дiєю зазначених кольорiв альфа-ритм зменшувався в середньому на 12%, при цьому бета-ритм зростав в середньому на
25% (рис. 4). Пiд час дiї на шкiру долонь iнших кольорiв альфа-ритм пiдвищувався або залишався без змiн порiвняно з початковим вимiрюванням
(«до»).
В наших експериментах пiдвищення активностi альфа-ритмiв спостерiгалося у слабозорих дiтей пiд дiєю випромiнювання з дiапазонами хвиль
380–450 нм (фiолетовий колiр) на 25%, 480–510 нм (блакитний колiр) на
8%, 570 нм (зелений колiр) на 16%, 620–700 нм (червоний колiр) на 33%
порiвняно зi значенням до проведення експерименту (рис. 4). Найбiльш
виражений ефект пiдвищення активностi спостерiгався пiд дiєю електромагнiтного випромiнювання з довжинами хвиль в дiапазонi 620–700 нм
(червоний колiр) (рис. 4).

Рис. 4. Змiни активностi альфа-, бета-, дельта- та тета-ритмiв головного мозку, що вiдбувалися пiд час навчання шкiрно-оптичному сприйняттю кольорiв, %

Як було вже зазначено вище, на всiх етапах експерименту у слабозорих дiтей спостерiгалося збiльшення активностi лобової частини головного мозку, що викликало одночасне пiдвищення активностi бета-ритмiв
(рис. 4). Це може свiдчити про концентрацiю уваги учасникiв експери-

32

В. Титар, Ю. Єльчiщева, О. Шпаченко, А. Мельнiкова, В. Мiзрахi

менту над тим, що власне вiдбувалося пiд час експерименту на всiх його етапах. Найбiльш виражений ефект пiдвищення активностi бета-ритмiв
спостерiгався пiд дiєю електромагнiтного випромiнювання з довжинами
хвиль в дiапазонi 450–480 нм (синiй колiр) — на 41% та пiсля проведення
всiх експериментiв по визначенню кольору за допомогою шкiрного аналiзатора (фiнальний контроль) на 50% порiвняно зi значенням до проведення
експерименту (рис. 4). Найбiльше пiдвищення активностi бета-ритмiв пiд
час дiї на шкiру долонь синього кольору може служити пiдтвердженням
вiдомого з психологiї сприйняття кольорiв факту, що синiй колiр дозволяє
пiдсилити концентрацiю уваги i таким чином сприяє процесу навчання [72].
Як було вже сказано вище, до початку експериментiв у всiх дослiджуваних слабозорих дiтей активнiсть тета-ритмiв була значно пiдвищеною у
порiвняннi з iншими ритмами. Вплив електромагнiтного випромiнювання
видимого дiапазону на шкiрний аналiзатор у процесi навчання викликав
у слабозорих дiтей зниження активностi тета-ритмiв на всiх етапах експерименту, крiм випромiнювання з довжинами хвиль у дiапазонi 510–570 нм
(зелений колiр) (рис. 4). Найбiльш виражений ефект зниження активностi спостерiгався пiд дiєю електромагнiтного випромiнювання з довжинами
хвиль в дiапазонi 480–510 нм (блакитний колiр) — на 42% менше порiвняно
зi значенням до проведення експерименту (рис. 4).
Таким чином, можна констатувати, що пiд час дiї на шкiру слабозорих дiтей електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону шести спектральних кольорiв (червоний, помаранчевий, жовтий, блакитний,
синiй, фiолетовий), а також бiлого та чорного кольорiв нами було зафiксовано пiдвищення бета-ритмiв з одночасним послабленням тета-ритмiв.
Виняток становить електромагнiтне випромiнювання з довжинами хвиль
510–570 нм (зелений колiр), дiя якого на шкiру приводила до збiльшення
активностi бета-ритмiв на 33%, але не викликала зниження тета-ритмiв:
тета-ритми залишалися на такому ж високому рiвнi, як i до початку експерименту. Аналiзуючи отриманi результати, слiд зазначити, що зелений
колiр дiє заспокiйливо на центральну нервову систему [73]. Оскiльки тетаритм асоцiюється з напiвсонним станом, то цiлком логiчно, що при дiї зеленого кольору на шкiру долонь тета-ритм в учасникiв експерименту залишався на високому рiвнi, в той час як при дiї iнших кольорiв у дiтей
переважала зосередженiсть уваги на процесi навчання шкiрно-оптичному
розпiзнаванню кольорiв, про що свiдчить активацiя бета-ритму з одночасним пониженням тета-ритму.
Разом з пiдвищенням активностi бета-ритмiв, на всiх етапах експерименту у слабозорих дiтей також зростала активнiсть дельта-ритмiв (рис.
4). Слiд зазначити, що одночасно зi зростанням активностi дельта-ритмiв,
також пiдвищувалася або залишалася на початковому рiвнi (не зменшуючись) активнiсть пiрамiдальних клiтин III шару як поля 3 (шкiрний аналiзатор), так i поля 17 (зоровий аналiзатор) кори головного мозку. Цей
факт може бути непрямим пiдтвердженням наявних в лiтературi даних про
те,що пiрамiдальнi нейрони кори головного мозку беруть участь у генерацiї дельта-ритму [65]. Найбiльш виражений ефект пiдвищення активностi
дельта-ритмiв спостерiгався пiд дiєю електромагнiтного випромiнювання
з довжинами хвиль в дiапазонi 480–510 нм (блакитний колiр), 570–590 нм
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(жовтий колiр), 590–620 нм (помаранчевий колiр) та пiсля проведення всiх
експериментiв по визначенню кольору за допомогою шкiрного аналiзатора
(фiнальний контроль) вiдповiдно на 41%, 42%, 50%, 58% бiльше порiвняно
зi значенням до проведення експерименту (рис. 4).
Як видно iз наведених експериментальних даних, активнiсть дельтаритмiв у слабозорих дiтей перевищувала активнiсть альфа-ритмiв пiд час
дiї на шкiру долонь електромагнiтного випромiнювання таких спектральних кольорiв: помаранчевого, жовтого, блакитного та синього, а також бiлого кольору. Найбiльш вираженим цей ефект був при дiї на шкiру помаранчевого кольору, коли активнiсть дельта-ритмiв перевищувала активнiсть альфа-ритмiв на 34%. Активнiсть тета-ритмiв перевищувала активнiсть альфа-ритму пiд час дiї на шкiру долонь таких кольорiв: помаранчевий, жовтий, зелений, чорний та бiлий. Найбiльше перевищення активностi
тета-ритму над альфа-ритмом спостерiгалося на бiлому кольорi — на 42%,
на помаранчевому — на 25%, на зеленому — на 17%. Рiвень альфа-ритму
перевищував рiвень як дельта-, так i тета-ритмiв при дiї на шкiру долонь
червоного та фiолетового кольорiв. Слiд зазначити, що спектр електромагнiтних хвиль видимого дiапазону, вiдбитих вiд фiолетового паперу, мав у
своєму складi доволi iнтенсивну компоненту з довжиною хвилi 667,7 нм.
Iншою мовою, у свiтлi, що вiдбито вiд фiолетового паперу, була присутня помiтна домiшка червоного кольору. Можливо, червоний колiр, який у
психологiї сприйняття кольорiв вважається збудливим [73], сприяв пригнiченню повiльних тета- i дельта-хвиль мозку, що може свiдчити про пiдсилення активацiї центральної нервової системи пiд дiєю червоного кольору
на шкiру долонь (при вiдсутностi зорових стимулiв).
Така змiна ритмiв мозку учасникiв експерименту в залежностi вiд рiзних довжин хвиль електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону пiд час розпiзнавання кольору iз зав’язаними очима за допомогою шкiрного аналiзатора свiдчить про змiну концентрацiї уваги, що є природним,
а також про змiну емоцiйного стану. Перевищення рiвнiв активностi тетаi дельта-ритмiв над рiвнем активностi альфа-ритму при дiї на шкiру долонь
всiх дослiджених кольорiв, крiм червоного та фiолетового, може свiдчити
про те, що пiд час навчання шкiрно-оптичному сприйняттю слабозорi дiти
входили у стан пiдвищеної зосередженостi, близький до медитативного.
Однак, конкретнi змiни ритмiв мозку в залежностi вiд конкретного
дiапазону хвиль електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону
(кольору) може пiдтверджувати вiдому й останнiм часом все бiльш обгрунтовану дослiдженнями теорiю про те, що в залежностi вiд виду та кiлькостi
iнформацiї, що надходить (аналiзується або оброблюється), активуються
вiдповiднi дiлянки мозку, що генерують вiдповiднi частоти (ритми мозку).
Чим бiльша кiлькiсть нейронiв задiяна в обробцi iнформацiї, тим меншi
частоти генерує мозок [55].
У випадку нашого дослiдження рiзнi довжини хвиль електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону (рiзний колiр) i є рiзною iнформацiєю, що може оброблюватись рiзною кiлькiстю задiяних нейронiв
та викликати генерацiю рiзних частот (ритмiв) мозком.
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Висновки
Результати проведеного дослiдження закономiрностей, що вiдбуваються пiд час шкiрно-оптичного сприйняття електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону з рiзними довжинами хвиль у мозку слабозорих, дозволили розширити науковi знання в областi фiзiологiї сенсорного
сприйняття. Отриманi данi насамперед пiдтверджують те, що у людей iз
слабким зором у звичайному спокiйному станi ритми мозку значно вiдрiзняються вiд ритмiв мозку у такому станi людей iз нормальним зором.
Вiдомо, що у спокiйному станi iз заплющеними очима у темрявi найбiльш
вираженим у здорової людини повинен бути альфа-ритм мозку. У випадку
нашого дослiдження в учасникiв експерименту iз слабким зором на початку вимiрювань у таких умовах найбiльш вираженим був тета-ритм.
Пiд час проведених експериментiв було виявлено збiльшення активностi сiткiвки ока та деяких дiлянок зорового аналiзатора пiд дiєю електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону з рiзними довжинами
хвиль при визначеннi кольору iз зав’язаними очима за допомогою шкiрного аналiзатора, що свiдчить про можливi механiзми адаптацiї нервової
системи людей iз слабким зором до умов навколишнього середовища та
пiдтверджує той факт, що усi сенсорнi системи (органи чуттiв) пов’язанi
мiж собою.
Результати проведених експериментiв також показали, що рiзнi довжини хвиль електромагнiтного випромiнювання видимого дiапазону через
шкiрний аналiзатор здатнi викликати активацiю або пригнiчення фiзiологiчних процесiв, в залежностi вiд конкретних довжин хвиль. Так, наприклад,
у ходi експериментiв було встановлено, що дiя синього кольору на шкiру
долонь (при вiдсутностi впливу свiтла на зоровий аналiзатор) приводить
до пiдвищення рiвня концентрацiї уваги, про що свiдчило пiдвищення у
дослiджуваних бета-ритму мозку з одночасним пониженням альфа-ритму.
Також було встановлено, що вплив зеленого кольору на шкiру долонь (при
наявностi у випробуваних щiльної чорної пов’язки на очах) дiяв заспокiйливо на центральну нервову систему, що вiдображалося у незмiнно високому рiвнi тета-ритму. В той же час при впливi на шкiру долонь кольорiв
червоного та фiолетового (в спектрi якого є довгохвильова червона компонента) сприяло активацiї центральної нервової системи, що приводило до
вiдносного зменшення тета- i дельта-ритмiв у порiвняннi з альфа-ритмом.
Це може бути пiдтвердженням наявностi у людини механiзмiв, що забезпечують шкiрно-оптичне сприйняття кольору.
Отриманi пiд час проведених експериментiв факти потребують подальшого бiльш ретельного та всебiчного дослiдження, а також систематизацiї
у вiдповiдностi до найсучаснiших теорiй функцiонування мозку, зокрема,
голографiчної моделi сприйняття та обробки зорової iнформацiї мозком
вищих тварин. Подальшi експерименти у напрямку вивчення механiзмiв
шкiрно-оптичного сприйняття та їх теоретичне осмислення вiдкриють перспективи у створеннi робочої гiпотези явища сенсорного замiщення та нейропластичностi мозку. Це дозволить удосконалити iснуючу методику та
розробити новi пiдходи у навчаннi слiпих та слабозорих розпiзнаванню
оптичних стимулiв за допомогою шкiри, що буде сприяти соцiальнiй адаптацiї таких людей у суспiльне життя.
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Фотоiнактивацiя in vitro Staphylococcus aureus
свiтлом рiзних дiлянок видимого спектру
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Abstract. Photodynamic therapy is an alternative method of inactivation of
pathogenic microorganisms. The advantages of this approach are the lack of
selectivity and the development of sustainability. Hard ultraviolet irradiation
is used to sterilize surfaces and some medical devices. It is equally harmful
to prokaryotic and eukaryotic cells, which limits its scope. However, light with longer wavelengths also has an antimicrobial effect. It is possible due to
presence of specific substances in bacterial cells such as photosensitizes, which
have absorption maxima in the parts of the electromagnetic spectrum that they
are irradiated. Due to the ability of photosensitizes to interact with surrounding molecules the free radicals are generated.
The target of study was determination of the antimicrobial effect of light irrradiation with wavelengths of 390, 460, 530 nm. The synergistic effect of red light
(660 nm) in combination with 0.0001% methylene blue on inhibition of growth
of Staphylococcus aureus in vitro was observed.
Wild strains of Staphylococcus aureus were obtained on yolk-salt agar. The
sensitivity of microorganisms to the light irradiation was evaluated in a
suspension of bacteria. Mueller-Hinton medium was used for suspension
preparation. The suspension was incubated in a water bath for 20 minutes
at 37◦ C. Each experiment has control one for assessing the rate of bacterial
reproduction.
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Suspension was irradiated with monochromatic light at 390, 460, 530 and 660
nm (Lika-Led, Photonika Plus, Cherkasy) with an emission of 0.1 J/s and a
time discretization of 2 min. The calculation of the dose of radiation (J/ml)
in 10 ml bacteria suspension was carried out. The bactericidal effectiveness of
light (%) was evaluated by comparing the irradiated samples with controls,
which were not exposed to light.
The number of colonies forming units (CFU) of S. aureus in the suspension was
calculated in a Goryaev chamber. Bacteria were contrasted with 3.5 · 10−3 M
acridine orange for 3 minutes. Mathematical and statistical data analysis was
performed in the Originlab 8.0 software package. The experiment was repeated
three times.
Light irradiation with a wavelength of 390 nm and energy of 0.1 J/s has
showed good bactericidal efficiency. It was shown, that irradiation dose of 10–
11 J/ml leads to death of 50% CFU in bacterial suspension. At lower irradiation
dose about 40% of microorganisms were death. An increase of energy leads to
increase in the bactericidal activity of light.
It was found that an irradiation dose of 1.5 J/ml of blue light at 460 nm initiates
the death of bacteria and contributes to the inactivation of 4–5% CFU. A
further increasing of dose to 10 J/ml provides a decrease the number of CFU
up to 60%. An irradiation with green light at530 nm causes similar 460 nm
effects. The required irradiation dose for the death of bacteria in suspension is
2.5–3 J/ml. An increase the last one contributes to a dramatic decrease in the
number of CFU up to 35%. A further increase in the total irradiation energy is
less effective. The maximum bactericidal effect is 50% at a dose of 14–16 J/ml.
Methylene blue has a weak bactericidal effect at concentrations above 0.01%.
It was found that at a dose of 1–1.5 J/ml (660 nm) and the presence of 0.0001%
methylene blue in the suspension, the number of CFU is reduced by 25%. The
maximum effect of 55–60% at a 4.5–5 J/ml was achieved.
Photodynamic therapy is a low-energy light at wavelengths of 390, 460 and
530 nm provides inactivation over half CFU of S. aureus in vitro. Combination
of methylene blue 0.0001% and red light (660 nm) irradiation provide a high
bactericidal effectiveness at irradiation dose 4.5–5 J/ml.
Keywords: bacteria photoinactivation; photosensitizers; ultraviolet light; blue
light; green light; red light; methylene blue

Анотацiя. Питання ефективної антисептичної обробки в медицинi залишається актуальним i його вирiшення спонукає до пошуку нових засобiв
впливу на патогенну мiкрофлору. Фотодинамiчна терапiя є альтернативним до антибiотикiв сучасним методом iнактивацiї патогенних мiкроорганiзмiв, що заснований на використаннi рiзних фотобiологiчних ефектiв,
що викликаються за допомогою поєднаного застосування свiтлового випромiнювання, кисню i фотосенсибiлiзатора. Перевагами такого пiдходу
є вiдсутнiсть селективностi та розвитку резистентностi бактерiй. Як вiдомо, жорстке ультрафiолетове випромiнювання застосовують для стерилiзацiї поверхонь, медичних iнструментiв тощо. Свiтло даного дiапазону
хвиль однаково шкiдливе як для прокарiотичних, так i для еукарiотичних
клiтин, що й обмежує сферу його застосування. За певних умов свiтло
з бiльшою довжиною хвилi також може виявляти антимiкробну дiю. Якщо
у бактерiальних клiтинах присутнi специфiчнi речовини — фотосенсибiлiзатори, якi мають максимуми поглинання у дiлянках електромагнiтного
спектру — при опромiненнi такi сполуки взаємодiють iз оточуючими молекулами, зокрема кисню, i генерують утворення токсичних для клiтин
вiльних радикалiв.
Дослiджували дiю свiтла з довжинами хвиль 390, 460, 530 нм та комплексний ефект червоного свiтла (660 нм) iз фотосенсибiлiзатором метиленовим синiм на iнактивацiю in vitro диких штамiв Staphylococcus
aureus. Мiкроорганiзми отримували на середовищi жовтково-сольового агару (ЖСА). Оцiнку чутливостi мiкроорганiзмiв до дiї свiтла вiдповiдної
довжини хвилi проводили у суспензiї бактерiй, яку готували у середовищi
Мюллера-Хiнтона.
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Суспензiю iнкубували на водянiй банi 20 хв при 37◦ С. Опромiнення суспензiї проводили монохроматичним свiтлом 390, 460, 530 та 660 нм (Lika–Led,
Фотонiка Плюс, Черкаси) з емiсiєю 0,1 Дж/с та часовою дискретизацiєю
2 хв. Розрахунок дози опромiнення (Дж/мл) проводили вiдносно об’єму
суспензiї бактерiй, що становила 10 мл. Ефективнiсть бактерицидної дiї
свiтла (%) оцiнювали при порiвняннi опромiнених зразкiв з контрольними,
якi перебували в аналогiчних умовах, але не пiддавалися дiї свiтла.
Дослiдження дiї свiтла з довжиною хвилi 390 нм та енергiєю емiсiї 0,1 Дж/с
показали високу бактерицидну ефективнiсть при дозi опромiнення 10–
11 Дж/мл бактерiальної суспензiї, в результатi чого гине 50% КУО. При
менших дозах опромiнення виявлено iнактивацiю близько 40% мiкроорганiзмiв вiд початкової популяцiї. Наступне збiльшення енергiї сприяє лiнiйному зростанню бактерицидної активностi свiтла. Виявлено, що при активацiї
синiм свiтлом 460 нм з дозою опромiнення менше, нiж 1,5 Дж/мл, вiдбувається слабка iнiцiацiя загибелi бактерiальних клiтин та iнактивується лише
4–5% КУО. Подальше збiльшення дози опромiнення до 10 Дж/мл забезпечує лiнiйне зменшення кiлькостi КУО до 40% вiд початкової популяцiї
з виходом на плато. Дiя зеленого свiтла з довжиною хвилi 530 нм має близьку до синього ефективнiсть. Початкова доза опромiнення, необхiдна для
iнiцiацiї загибелi бактерiй у суспензiї становить 2,5–3 Дж/мл, а її збiльшення сприяє рiзкому зниженню кiлькостi КУО на 35%. Подальше зростання
сумарної енергiї опромiнення виявляє значно меншу ефективнiсть. Максимальний бактерицидний ефект становить 50% при дозi 14–16 Дж/мл. Метиленовий синiй виявляє слабкi бактерициднi ефекти при концентрацiях
вище 0,01%. У нашому дослiдженнi виявлено, що при дозi опромiнення 1–
1,5 Дж/мл та присутностi у суспензiї 0,0001% метиленового синього кiлькiсть КУО у знижується на 25%. Максимальний ефект комплексної дiї
свiтла та сенсибiлiзатора досягається при дозi опромiнення 4,5–5 Дж/мл i
становить 55–60%.
Опромiнення in vitro диких штамiв Staphylococcus aureus свiтлом з довжинами хвиль 390, 460 i 530 нм забезпечує iнактивацiю бiльш нiж половини
КУО у суспензiї клiтин. Завдяки комплекснiй дiї червоного свiтла (660 нм),
яке має найвищу проникну здатнiсть у тканини, та сенсибiлiзатора метиленового синього при концентрацiї 0,0001% досягається висока бактерицидна
активнiсть при дозi опромiнення 4,5–5 Дж/мл.
Ключовi слова: фотоiнактивацiя бактерiй; фотосенсибiлiзатори; ультрафiолетове свiтло; синє свiтло; зелене свiтло; червоне свiтло; метиленовий синiй

Вступ
З початком вiдкриття антибiотикiв спостерiгався значний прогрес у лiкуваннi iнфекцiйних захворювань, викликаних бактерiальними збудниками. Згодом з’явилися резистентнi штами, якi не чутливi до дiї природних
антибiотикiв [1]. З розвитком органiчної хiмiї розпочався пошук альтернативних засобiв iнактивацiї мiкроорганiзмiв. Серед них потенцiйно ефективними антибактерiальними засобами можуть бути оксиди металiв (цинку,
титану) [2, 3], наночастинки срiбла [4], золота [5] тощо. У медицинi для
стерилiзацiї поверхонь та iнструментiв застосовують ультрафiолетове випромiнювання. Його перевагою є вiдсутнiсть у мiкроорганiзмiв селективностi та розвитку резистентностi. Але такий метод не застосовують при
лiкуваннi бактерiальної контамiнацiї тканин людини. Свiтло iз бiльшою
довжиною хвилi також виявляє антимiкробну дiю. Цей метод iнактивацiї мiкроорганiзмiв отримав назву фотодинамiчної терапiї. Його ефективнiсть забезпечується наявнiстю у бактерiальних клiтинах специфiчних ре-
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човин — фотосенсибiлiзаторiв, якi мають максимуми поглинання у дiлянках електромагнiтного спектру, яким опромiнюється клiтина. Завдяки здатностi такої сполуки взаємодiяти з оточуючими молекулами, в тому числi
кисню, генеруються токсичнi для клiтин вiльнi радикали [6]. Останнi можуть взаємодiяти з мембранами клiтин та iншими мiшенями, порушуючи
їх функцiї [7].
Крiм ендогенних фотосенсибiлiзаторiв, можливе застосування екзогенних сполук. Фотосенсибiлiзатор повинен мати необхiднi структурнi особливостi, в тому числi фiзичнi, хiмiчнi та бiологiчнi. Вiдома значна кiлькiсть оптичних фотосенсибiлiзаторiв, якi ефективнi in vitro та in vivo. Вони
належать до похiдних порфiринiв, хлор- та фталоцiанiну (толуїдиновий синiй О, метиленовий синiй, азур). Оптимальними фотосенсибiлiзаторами є
тетрапiроли — порфiрини та фталоцiанiни [1]. Серед них варто вiдмiтити ряд барвникiв: метиленовий синiй [8], куркумiн [9], толуїдиновий синiй [10] тощо.
Завдяки поєднанню екзогенних та ендогенних фотосенсибiлiзаторiв
потенцiйно можливе ефективне лiкування бактерiального зараження вiдкритих ран та виразок методом двопроменевої фотодинамiчної терапiї.
Ми вивчали бактерицидну ефективнiсть дiї видимого свiтла при довжинi хвиль 390, 460 та 530 нм, якi потенцiйно мають мiшенi у бактерiальних
клiтинах, а також 660 нм, яке поглинає барвник метиленовий синiй.

Матерiали та методи
Дикi штами Staphylococcus aureus отримували на середовищi жовтковосольового агару (ЖСА) наступного складу: м’ясо-пептонний агар (МПА) —
70%, хлорид натрiю — 10%, жовткова емульсiя в 0,9% NaCl — 20%, pH =
7,3.
Чутливiсть мiкроорганiзмiв до дiї свiтла вiдповiдної довжини хвилi
вивчали у суспензiї бактерiй, яку готували у середовищi Мюллера-Хiнтона
(г/л): гiдролiзат казеїну — 17,5, гiдролiзат серця — 2, крохмаль водорозчинний (ЧДА) — 1,5, рН=7,3. Суспензiю, що перебувала на водянiй банi
протягом 20 хв при 37◦ С для адаптацiї мiкроорганiзмiв до змiни умов,
розливали по 10 мл у стандартнi склянi пробiрки об’ємом 20 мл. Кожен
дослiдний зразок мав контрольний аналог для оцiнки швидкостi розмноження бактерiй та розрахунку вiдносно цього показника ефективностi дiї
свiтла. Всi зразки перебували на водянiй банi при 37◦ С протягом всього
експерименту.
Опромiнення суспензiї проводили монохроматичним свiтлом з довжиною хвилi 390, 460, 530 та 660 нм (Lika-Led, Фотонiка Плюс, Черкаси), емiсiєю 0,1 Дж/с та часовою дискретизацiєю 2 хв. Розрахунок дози опромiнення
(Дж/мл) проводили вiдносно об’єму суспензiї бактерiй 10 мл. Iнактивацiю
колонiєутворюючих одиниць (КУО) (%) оцiнювали при порiвняннi опромiнених зразкiв вiдносно контрольних, якi перебували в таких самих умовах,
але не пiддавалися дiї свiтла.
Оцiнку ефективностi комплексної дiї метиленового синього та червоного свiтла 660 нм проводили аналогiчно. Концентрацiя фотосенсибiлiзатора у розчинi становила 0,0001%, який додавався за 10 хв до початку
опромiнення.
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Пiдрахунок кiлькостi колонiєутворюючих одиниць S. aureus у суспензiї проводили у камерi Горяєва. Бактерiї контрастували акридиновим помаранчевим при концентрацiї у суспензiї 3, 5 · 10−3 М протягом 3 хв. Барвник
при зв’язуваннi з нуклеїновими кислотами флуоресцiює у зеленiй 525 нм
(ДНК) та червонiй 650 нм (РНК) дiлянках спектру при його збудженнi
синiм свiтлом. Для дослiдження флуоресценцiї суспензiї бактерiй використовували мiкроскоп Olympus BX53 з люмiнесцентним блоком X-Cite Series 120 Q i камерою-детектором Olympus DP72. Фотографували 10 великих
квадратiв камери Горяєва, пiдраховували кiлькiсть КУО та розраховували
їх концентрацiю в 1 мл за формулою:
N=

m · 4000
· 1000
q

Де m — загальна кiлькiсть КУО у великих квадратах камери, q — кiлькiсть
обрахованих квадратiв.
Дослiди повторювали тричi. Математичну та статистичну обробку результатiв проводили у програмному пакетi Originlab 8.0.

Результати та обговорення
Лiкування вiдкритих ран та виразок часто передбачає застосування
антибактерiальних засобiв з метою запобiгання розмноженню мiкроорганiзмiв та проникненню їх в органiзм. Бiльшiсть пошкоджень зовнiшнiх покривiв створюють вологе середовище iз значною кiлькiстю поживних речовин, що iдеально пiдходить для росту бактерiй. Ми iмiтували такi умови,
iнкубуючи S. aureus у рiдкому середовищi Мюллера–Хiнтона. Таким чином, початкова популяцiя клiтин через 1,5–2 години подвоювалася. За такої
швидкостi розмноження iмунна система органiзму намагається створити
бар’єр для запобiгання проникненню мiкроорганiзмiв у кров. В результатi розвиваються гнiйнi виразки, якi перешкоджають регенерацiї тканин.
Використання бактерицидних агентiв, таких як антибiотики, запобiгає розмноженню мiкроорганiзмiв. Разом з тим виникає iнша проблема — частина
популяцiї стає нечутливою до дiї лiкарського засобу. Причина такого ефекту полягає у присутностi конкретних мiшеней у бактерiальних клiтинах,
на якi дiє антибiотик. Навiть незначнi змiни складу або структури таких
молекул перешкоджають взаємодiї лiкарського засобу i сприяють розвитку резистентностi мiкроорганiзму. Попередньо ми довели ефективнiсть
застосування гiдрогелевих пов’язок з наночастинками срiбла, що є одним
з альтернативних антибiотикам методiв неселективної iнактивацiї мiкроорганiзмiв [11].
Перевагами фотодинамiчної терапiї є дiя на висококонсервативнi (гемопорфiрини, флавопротеїни) мiшенi або ж неспецифiчний вплив на iншi
складовi клiтин. Таким чином, наслiдки адаптацiйних змiн популяцiї мiкроорганiзмiв до дiї хiмiчного фактору практично повнiстю нiвелюються.
Широко поширений метод стерилiзацiї поверхонь ультрафiолетовим
випромiнюванням передбачає неселективну iнактивацiю мiкроорганiзмiв.
Проведенi нами дослiдження впливу свiтла на iнактивацiю диких штамiв
S. aureus у суспензiї показали високу бактерицидну ефективнiсть свiтла.
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Так, при опромiненнi бактерiальної суспензiї свiтлом з довжиною хвилi
390 нм та енергiєю 0,1 Дж/с при дозi опромiнення 10–11 Дж/мл гине 50%
КУО (рис. 1).

Рис. 1. Залежнiсть бактерицидної активностi дiї свiтла з λ =390 нм на суспензiю S. aureus
вiд дози опромiнення при Е =100 мДж/с.

При малих дозах опромiнення спостерiгається висока бактерицидна
активнiсть свiтла, яка становить близько 40% вiд початкової кiлькостi
КУО. Наступне збiльшення енергiї сприяє практично лiнiйному зростанню
бактерицидної активностi свiтла.
Неспецифiчна дiя ультрафiолетового випромiнювання забезпечується
високою енергiєю фотонiв, якi при взаємодiї з органiчними молекулами
здатнi генерувати радикали. Вiльнi радикали далi можуть активно взаємодiяти з iншими молекулами, порушуючи нормальне функцiонування системи в цiлому, призводячи до загибелi клiтин. Тому, опромiнення свiтлом
з довжиною хвилi 390 нм забезпечує ефективне зменшення КУО S. aureus
у суспензiї клiтин.
Збiльшення довжини хвилi передбачає зниження енергiї фотонiв та
присутнiсть у клiтинах потенцiйних мiшеней, якi мають максимуми поглинання у цих дiлянках спектру. Свiтло з довжиною хвилi 460 нм здатне
поглинатися гемопорфiриновими групами складних протеїнiв, iнiцiюючи
каскад реакцiй, спрямованих на генерацiю вiльних радикалiв [12]. Виявлено, що доза опромiнення менше 1,5 Дж/мл сприяє загибелi лише 4–5% КУО
(рис. 2). Збiльшення дози опромiнення до 10 Дж/мл забезпечує практично
лiнiйне зниження кiлькостi КУО до 40% вiд початкової популяцiї з наступним виходом на плато. Збiльшення дози опромiнення вище 10 Дж/мл забезпечує iнактивацiю близько 60% вiд початкової кiлькостi КУО S. aureus.
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Свiтло синьої дiлянки спектру специфiчно поглинається рiзними складовими клiтини: гемопорфiринами, флавопротеїнами тощо. Основний внесок забезпечують гемопорфiрини, якi беруть участь в окисно-вiдновних
процесах клiтин [12]. Залежно вiд структури, вони мають декiлька максимумiв поглинання. Основний з них знаходиться в дiлянцi 420–470 нм, а додатковi 510–580 нм. Цiлком ймовiрно, що бактерицидна активнiсть свiтла
з довжинами хвиль 460 нм i 530 нм забезпечується поглинанням саме цими
молекулами.

Рис. 2. Залежнiсть бактерицидної активностi дiї свiтла з λ = 460 нм на суспензiю
S. aureus вiд дози опромiнення при E = 100 мДж/с.

При опромiненнi зеленим свiтлом з довжиною хвилi 530 нм було отримано подiбну до синього свiтла залежнiсть. Доза опромiнення зеленим свiтлом, яка необхiдна для iнiцiацiї загибелi бактерiй у суспензiї становить
2,5–3 Дж/мл (рис. 3). Збiльшення дози опромiнення до 10 Дж/мл сприяє
рiзкому пiдвищенню бактерицидної активностi до 35% вiд початкової популяцiї КУО. Подальше зростання сумарної енергiї опромiнення не призводить до суттєвої змiни кiлькостi КУО. Максимальний рiвень iнактивацiї
КУО становить 50% при дозi опромiнення 14–16 Дж/мл.
Таким чином, отриманi результати бактерицидної активностi свiтла
з довжинами хвиль 390, 460 i 530 нм вказують на присутнiсть у клiтинах S. aureus внутрiшнiх фотосенсибiлiзаторiв, якi забезпечують виявлений ефект.
Незважаючи на бактерицидну ефективнiсть низько енергетичного свiтла видимого дiапазону, не можливо досягти повної стерилiзацiї середовища. Це пояснюється присутнiстю декiлькох систем iнактивацiї вiльних
радикалiв, в тому числi кисню, та репарацiйних процесiв ДНК.
При перевищеннi допустимих рiвнiв реактивних форм кисню (РФК)
вiдбувається iндукцiя експресiї ензимiв детоксикацiї разом з низкою до-
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Рис. 3. Залежнiсть бактерицидної активностi дiї свiтла з λ = 530 нм на суспензiю
S. aureus вiд дози опромiнення при E = 100 мДж/с.

даткових систем, якi вiдновлюють пошкодження i контролюють кiлькiсть
Fe2+ [13]. Бактерiальнi клiтини мiстять значну кiлькiсть регуляторiв, якi
чутливi до H2 O2 , органiчних пероксидiв ROO*, гiпохлориту натрiю (NaOCl).
До них належать транскрипцiйнi фактори OxyR, PerR та OhrR [14]. У
грам-позитивних бактерiй, до яких належить i S. аureus, основнi функцiї
захисту вiд РФК виконує PerR [15]. Завдяки наявностi таких систем, частина популяцiї мiкроорганiзмiв здатна боротися з наслiдками перевантаження клiтин пероксидними радикалами та виживати при опромiненнi свiтлом.
Тим не менше, завдяки неспецифiчнiй дiї, такий пiдхiд дозволяє iнактивувати значну частину мiкроорганiзмiв та забезпечує бактерiостатичну дiю
вiдносно iнших, сповiльнюючи швидкiсть їх розмноження.
При опромiненнi суспензiї S. aureus свiтлом з довжиною хвилi 660 нм
не було виявлено змiни кiлькостi КУО у суспензiї (рис. 4). Як вiдомо, довгохвильова дiлянка видимого спектру електромагнiтного випромiнювання
має занадто низьку енергiю фотонiв для неспецифiчної дiї на клiтиннi мiшенi та впливає на невелику кiлькiсть фотосенсибiлiзаторiв, якi мають
максимуми поглинання в цiй областi.
Введення у систему зовнiшнього фотосенсибiлiзатора у малих кiлькостях у комплексi зi свiтлом також забезпечує iнактивуючу дiю на мiкроорганiзми. Механiзм фотодинамiчної дiї метиленового синього передбачає
генерацiю РФК. Тому, як i в попередньому випадку з внутрiшнiми фотосенсибiлiзаторами, такий вплив iнiцiює захиснi системи клiтин спрямованi
на боротьбу з оксидативним стресом.
Метиленовий синiй проявляє слабку бактерицидну активнiсть при
концентрацiях вище 0,01% завдяки зв’язуванню з компонентами клiтин-
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Рис. 4. Залежнiсть бактерицидної активностi комплексної дiї свiтла з λ = 660 нм та метиленового синього (0,0001%) на суспензiю S. aureus вiд дози опромiнення при E =
100 мДж/с.

ної стiнки бактерiй та негативно-зарядженими складовими цитоплазми,
перешкоджаючи їх нормальному функцiонуванню. Зважаючи на те, що
при високих кiлькостях вiн також здатен негативно впливати на еукарiотичнi клiтини, ми знизили його концентрацiю до 0,0001%, яка практично
не впливає на функцiонування клiтин, у тому числi й бактерiй. Але завдяки здатностi розпадатись пiд дiєю свiтла червоної дiлянки спектру (650–
680 нм) на радикали можливо досягти бактерицидного ефекту. Виявлено,
що при дозi опромiнення 1–1,5 Дж/мл кiлькiсть КУО у суспензiї знижується на 25% (рис.4). Максимальний ефект опромiнення досягається при
дозi 4,5–5 Дж/мл i становить 55–60%iнактивованих КУО.
Застосування комплексного пiдходу до фотоiнактивацiї мiкроорганiзмiв у присутностi низьких концентрацiй метиленового синього та червоного свiтла (660 нм) потребує значно меншої сумарної енергiї свiтла (ЛД50 =
4,2 Дж/мл) вiдносно синьої (460 нм, ЛД50 = 8,6 Дж/мл) i зеленої (530 нм,
ЛД50 = 15,6 Дж/мл) дiлянок спектру. Пiдхiд дозволяє значно знизити свiтлове навантаження на тканини. Тривала дiя свiтла може негативно впливати на клiтинний метаболiзм регенеруючих тканин та забезпечувати їх
локальний нагрiв. Тому, короткочасне опромiнення червоним свiтлом ран,
на якi попередньо нанесено розчин метиленового синього ( ∼ 0, 0001%), потенцiйно може iнактивувати значну кiлькiсть мiкроорганiзмiв з мiнiмальним негативним ефектом.
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Висновки
Фотодинамiчна терапiя з використанням низькоенергетичного свiтла
з довжинами хвиль 390, 460 i 530 нм забезпечує iнактивацiю понад 50%
КУО S. aureus у суспензiйнiй культурi. Завдяки введення в систему 0,0001%
метиленового синього та опромiнення її червоним свiтлом з довжиною хвилi 660 нм досягається висока бактерицидна здатнiсть при значно нижчiй
сумарнiй дозi опромiнення. Даний спосiб iнактивацiї бактерiй має мiнiмальний негативний ефект для живих тканин i сприяє швидкому загоєнню
ран.
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Science in the modern world: from value to
complexity
Leonid Hubersky1,2, Oksana Zhylinska1,3
Abstract. The paper focuses on the problem of actualizing the role of
science as a complex system in the prospects of development of society
and man. The development of science is shown to have led to the formation and assertion of information and digital reality. It has accelerated
the pace of globalization in all spheres of life — from obtaining information
to knowledge, from the expansion of visual communication to stimulating
the movement of people, technology and finance. At the same time, the
introduction of scientific innovations deepens the polarization of countries,
continents and regions in terms of technological potential. The growing
complexity of the modern world can be realized by appropriate complex
thinking. The paper has revealed the main stages of formation of a new
type of personality capable of understanding the complex world, independent decision-making, in the process of cognition and freedom of behavior
in a situation of radical transformation of values of science and culture.
The dynamics of changes in science, technology, socio-cultural and economic life is determined as well. This situation gives rise to a new “reflective society”, corresponding to the initial levels of information theory
of complexity, in the context of which human activity becomes non-linear,
innovative and chaotic. It is emphasized that understanding the dynamics of a complex world and its systems stimulates the emergence of new
approaches in management theory. In their context, the task of forming
complex thinking is set, the ways of its active introduction into the culture
of scientific knowledge and learning are determined.
Keywords: science; cognition; information world; complex thinking; values; technologies; knowledge

The relevance of the study
The modern world is characterized by a gap between the extraterritoriality of economic, financial, and managerial elites, for whom the civilization
space is open and provides all opportunities for their mobility, and the localization and segmentation of the space for survival of the masses. Moreover,
the polarization of social time is also added, in the first case being intense,
qualitatively heterogeneous, vigorous, and in the second case — as extensive,
homogeneous, and reduced to an abstract quantity. Due to the rupture of
spatial and temporal structures, the tendencies of transformation of values,
the distinction between the world of everyday life and the world dominated
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by creativity, constructivism, social and scientific rationality are growing. The
gap between the world of everyday life and the world of scientific rationality,
which is deepening in the context of global information and digital reality, has
strengthened the alternative culture of thinking. One of the alternatives appeals to a congratulatory, direct experience, the other — to logically balanced
procedures of evidentiary, correct and reasoned opinion. This issue problematizes the sphere of scientific cognition, the sphere of thinking, and the sphere of
education as the most important complex systems capable of self-realization.
The scientific and technological complex play an important role in the intensification of their activities, therefore knowledge has an objective significance, i.e.
does not depend on the personality of its creator and user. Given the situation,
the issue of clarifying the role of science as a complex system in the prospects
of society and man is relevant.
The purpose of the paper is to study and identify the main criteria for
resolving the contradictions caused by the dynamics of scientific knowledge and
socio-cultural changes, identify the main stages of a new personality type capable of understanding the complex world, independent decision-making, freedom
of behaviour in a radical transformation of science and culture.

Problem statement
The phenomenon of science has always been the focus of philosophy, theory of cognition, cultural and interdisciplinary discourses associated with the
names of W. Vernadsky, A. Einstein, T. Kuhn, P. Feyerabend, K. Popper and
others. M. Heidegger in the work “Science and Understanding” performs etymological and hermeneutic research, seeking to revive in it the meanings that
give reality to objectivity [11]. According to A. P. Ogurtsov, the evidence of
the planetary nature of science is a globalization of rational knowledge and
technical means, which has led to the globalization of science itself [8, p. 461].
L. Mikeshina states that the meanings of modern science are realized in the
values that are the focus of the interpretation of the specific scientific “interest” dominating in the formation of the object of scientific research [6, p. 309].
Cultural images of science are represented in the postpositivism of T. Kuhn,
S. Tulmin, M. Polanyi, P. Feyerabend [12, p. 14]. In the context of philosophical analysis, science loses its absolute character and becomes consistent with
historically changing, relative ideals and norms of science [4]. The comparability of science and philosophy is analyzed by A. Fagot-Largeault in the main
directions of their interaction [10]. S. Pinker refers science to the realm of
achievements that satisfy the interest in the world of any intellect [9, p. 385].
M. Kaku considers the role of science in the creation of artificial intelligence,
which will change the nature of work and communication, the learning process,
human development and the value system in general [3]. At the same time,
study on the technical reconstruction of the human body is becoming increasingly important having contributed to discussions about human dignity and
the criteria for the demarcation between the physical and moral-value issues.
Therefore, it is especially important to study the processes of obtaining knowledge in the context of contradictions and complexities generated by science and
technology of the information and digital age.
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The scientific novelty of the study is determined by the dynamics
of changes in technology, socio-cultural and economic life generated by the
development of science, and also information and digital technologies, which
leads to the pluralization of social life and cultural values. In their context,
the task of forming new, complex thinking is set, and the ways to its active
implementation in the culture of scientific knowledge and learning are identified
as well.

Methodology
General scientific methods and principles of philosophy of science, philosophical anthropology, philosophy of economics and social philosophy were used
to analyze the problem. The principle of objectivity enabled considering the
scientific developments of researchers of the problems of science and methodological reflections of cognitive activity, and also facilitated the use of theoretical discourses and arguments in historical and logical sequence. The combination of methods of phenomenology, philosophy of education, praxeology
allowed revealing the specifics of the prospects for the development of scientific thinking in terms of information and digital reality. The methodology of
synergetics in proportion to the interdisciplinary approach and the method of
comparative studies contributed to the disclosure of the specifics of complex
thinking in solving problems of productive activities of concrete-practical and
abstract-theoretical semantic issues.

Results of the study
The modern global world demonstrates the expansion of a single system of
values and its introduction to other regions and local cultures. Therefore, many
theorists of the modern world discuss both the emergence of common values of
civilization, and the formation of the ethos of the global world, the formation of
a new man and a new “cosmopolitan ethics” (A. Giddens), the emergence of a
new planetary class — “cosmocracy” (J. Duclos), as well as the mega-society —
a global community, which appears as a goal of historical development fulfilled
in the trends of integration and disintegration. All these issues are conditioned
by the defense of the general universals of social, political, and cultural life.
A famous sociologist I. Wallerstein connects the search for the mutual universals of socio-cultural life with the classical image of science. “The supposed
rationality of the social world, as well as the supposed rationality of the physical world, presupposes the possibility of formulating provisions, like the laws
that describe this world in its entirety and retaining its force in time and space.
In other words, it implies the existence of universals that can be formulated
clearly and beautifully, which leads to the conclusion that the task of our scientific activity is to formulate these universals and test them for strength. It
is clear that this is nothing more than the adaptation of Newtonian science to
the study of social realities”, says the scientist [1, p. 166].
Although science and its achievements were born within local and national
scientific communities, they had supranational, universal significance indeed.
Thus, Mendeleev’s periodic table of chemical elements, Einstein’s theory of relativity, J. M. Keynes’s macroeconomic theory, and many other scientific achieve-
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ments have long gone beyond national borders and have become the common
heritage of humanity. Since the establishment of science as a social institution,
scientists have realized themselves as equal citizens of the scientific community
responsible for truth, for the practical implementation of knowledge in applied
developments and technical innovations aimed at mastering the forces of nature benefiting humanity. Therefore, science retains its globalizing potential,
as evidenced by the development and improvement of means of transportation,
communications, information networks, mass media, etc. [8, p. 460–461].
The achievements of scientific and technological progress not only eliminated the spatial-temporal isolation of local communities, their immersion
in a certain “territory of existence” with clearly defined boundaries, but also
“blurred” these boundaries, turning them into national and supranational. The
general direction of globalization is to create new spatial and temporal structures, which Timothy Like described as, “Space built with new technology is
quite different — it is designed, not God-given, artificial space, not natural; information in it is transmitted by machines, not people, it is rationalized, not
generalized, its scale is global, not local” [14, p. 123].
The development of science and information technology is associated with
the acceleration of globalization in all spheres of human life — from means of
communications to obtaining of information, from the expansion of the visual
media to accelerating the movement of people, goods and finances. At the same
time, global scientific and technological innovations deepen the polarization of
countries, continents, regions concerning technical equipment and development
of scientific and technological potential in terms of the degree of involvement of
national communities in the international scientific community. All this testifies
to the growing complexity of the modern world, which can now be understood
and realized by appropriate, complex thinking.
But how possible is thinking about complexity and managing complexity? This question is posed by the German scientist Klaus Mainzer, one of
the leading experts in the study of complex systems, self-organization theory,
chaos theory and artificial intelligence in his work “Thinking in Complexity”
(2007), which literally means “thinking about complex”, i.e., thinking about
the complex world created primarily by the development of science. Thus, the
laws of physics discovered by science have created new conditions for everyday life, which has become qualitatively different. Therefore, these laws have
become one of the “greatest triumphs in the intellectual history of humanity”
[13, p. 285].
Today, our understanding of the world must be a deep comprehension of
its principles, that “gravity is a distortion of space and time, and life depends
on a molecule that carries information, regulates metabolism, and reproduces
itself. The ideas of entropy, game theory, and artificial intelligence have created
new problems, which are tested by methods of 3D-visualization of the human
brain, the development of big data to track the spread of ideas. Science has also
brought the gifts of health, wealth, knowledge, and freedom”, says S. Pinker
[9, p. 386].
Therefore, complex thinking must be complex to enable us to comprehend
the complexities of the world in which we live. Complex thinking is a product
of a complex world, and with its help we try to understand the world from
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within itself, by its own means. The properties of the world, which is endowed
with complexity, and the properties that are comprehended by its thinking, are
congruent. As K. Mainzer explains, “thinking in complexity” is like dancing in
the rain, which “picks up the intentions and rhythm of the rain itself and merges
with it into one inseparable nature” [5, p. 81].
K. Mainzer believes that the methodology of complex thinking and complex systems can be applied to systems of various natures, including human
and social systems, for example, to the financial markets as stability and wellbeing of our societies depend on them. The reason is that we do not know the
micromovements of economic data and agents. By analogy with the fluctuation of the value of shares as a statistical random motion (Brownian motion),
in physics it is the microscopic motion of small particles. Brownian motion not
only assumes statistical stability of price increases and price scales changing
(i.e. invariance of ratios when shifting or scaling), but also independence of
price growth cases (it is known that the past does not give us knowledge of the
future), continuity of price changes as a continuous curve), rough uniformity of
change of prices (normal Gaussian distribution), absence of creation of clusters
(absence of emergence of local patterns and structures) and absence of cyclic
behavior. Based on this, the Gaussian distribution leads to the idea of an efficient market, successful buying and selling of securities with doubling prices:
whether we know the past completely, partly or it is not known at all, price
changes throughout the future, which is seen as expectations [5, p. 92–93].
The analysis of the complexity of the financial process has contributed to
the development of modern theory and practice of financial activities. Financial
markets reveal some properties similar to fluid turbulence. Like fluctuations in
turbulent fluid, financial fluctuations demonstrate the property of repeatability
on all scales. During the process of turbulence in fluid, energy flow cascades are
known to occur on different scales: both on a larger scale of influence and on a
small scale of dissipation. If we apply a nonlinear and fractal approach to the
financial system, then randomness can no longer be limited to the “normal”
distribution of price changes. “Non-normal” distributions are more appropriate
to describe the “wild” turbulence of financial markets. Therefore, it is necessary
to consider the level of randomness [5, p. 94].
The complexity of the processes of the modern era is supplemented by a
new way of developing human civilization — “informationalism” (M. Castells).
Human activity in the context of the emergence of a new, informational and
communicative way of development necessarily acquires a significantly nonlinear, innovative and cyclical nature. In its content, it becomes an activity of
“creative communicative construction of new active nonlinear environments
of complex realities that intersect and reproduce: material, informational,
sensory-emotional, sign-symbolic, intellectual and spiritual”, says L. S. Gorbunova [2, p. 37].
We are referring to the formation of a new “reflexive society”, the most
dynamic and chaotic in nature. The transition from ordered to chaotic systems corresponds to the growing complexity of information and computational
problems, correlating with the initial levels of information-computational theory of complexity. Dynamic and therefore chaotic systems can be considered
as deterministic, stochastic, or quantum computers that process information
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about present and future states based on initial conditions using appropriate
dynamic equations. By its nature, quantum information provides only probabilistic predictions of future states [5, p. 94–95].
Thus, to live and act in new conditions, you need a different way of thinking, a different way of acting. But developing complex thinking logic adequate
to complex changes is not easy, because it implies new values and new rules of
practical life. It is not possible to adapt to the new reality so quickly, therefore it is necessary to understand it, comprehend, and find the corresponding
rational way of activity. However, to do so, using the usual thinking and skills
of industrial culture, even in the 20th century, is not only ineffective but also
dangerous. In this situation, when almost a quarter of the 21st century has
passed, we cannot go further without developing a new type of thinking, and
with it, — new values and their new perception [2, p. 37–38].
The need to generalize and form complex global thinking is determined
by a new paradigm of the world process associated with the development of
the modern scientific revolution 4: 0, which has led to the formation of postclassical science. Unique, complex systems that are developing dynamically,
where the man himself is the main component, are in the very center of its
research. However, the complexity and dynamic nature of the object of scientific research (complex, open systems), the diversity of the content of its subjective component form a situation of pluralism and competition of research
programs and projects that are deployed in the interdisciplinary field. This
demonstrates the space of complex thinking outside of disciplinary and “simplified” paradigms focused on reduction and division (for example, human to
natural and between human and natural). But such an understanding hinders
the realization of the man’s modern attitude to nature [2, p. 42].
Only a complex paradigm enables developing a complex thinking corresponding to it. The Internet is the modern paradigm. The complexity of
the global network means the growing number of personal computers, servers,
quantum computers that interact by transmitting information on the Internet
as well. Numerous “smart” devices are distributed in the intellectual environment of our daily lives. Concerning complex systems, strength arises from their
mutual collective interaction. Thus, “complex”, scientifically oriented thinking acts as a connecting, i.e. interdisciplinary, communicative one, forming
the ability of creative competence. At the metascientific level, comprehensively exploring complex objects, transferring cognitive models from one disciplinary field to another, developing a common language of science, demonstrating metaparadigmatic universals, complex thinking becomes transdisciplinary
one [2, p. 44].
The result is a synthesis of the natural, social and human sciences, creating
a single view of the world. Its specificity is that it is rather a moving hologram
of the world, revealed from the place of man in it and its trajectory. But
a new picture of the world is possible only in the context of asserting the
paradigm of complexity of the world and man, nature and its roots, belonging
to it, and therefore its corresponding human existence, which constructs the
second, “artificial” nature of technology and social institutions in its collective
formation.
In such circumstances, there is a transition from “complexity” to “complication”, and consequently thinking is also complicated. Substantiating the
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need for reform of thinking, E. Morin identifies two main aspects from many
aspects of complexity in thinking. The first is the combination of elements and
parts with the formation of a single whole with new properties (holism). The
second determines that any cognition, phenomenon, thinking or structure in
nature or society contains deep contradictions that constantly form a complex,
and complicate reality [7]. Complex thinking is therefore more productive,
because it constantly balances on the verge of crisis and stability, chaos and
order, goes from simple to complex and complicated, opening new horizons for
understanding the world.
Understanding the dynamics of a complex world and its systems stimulates the emergence of new approaches in management theory. The impressive
complexity of the world, the growing pace of economic, geopolitical, social
change, the uncertainty of the future force a person as a subject of social activity to be more flexible, able to adapt to the situation and change his strategy
depending on changing conditions. Understanding the trends of scientific and
technological development is now impossible without an in-depth analysis of
the theory of complex systems, the general patterns of the birth of order from
chaos. As the value approach dominates scientific cognition today, the subject
of scientific cognition, when making decisions, is forced to consider different
value vectors, use his personal knowledge and heuristics developed on the basis
of cognitive experience. That is the essence of complex thinking as a process
and trend.

Conclusions
The achievements of modern civilization are stipulated by the development of science. It has radically changed the material, cultural, and intellectual life. Scientific discoveries provide answers to questions that open up
prospects for the continued existence of humanity. Due to the colossal influence of scientific and technological advances the world has become complex,
which determined the nature and possibilities of thinking. In order to comprehend the complexity of the modern world, thinking must also be complex.
This means nonlinearity, openness, and consequently invariance, inclusion in
the complex structure of the world in spatial and temporal aspects. Penetration into the understanding of the dynamics of complex systems determines
the development of complexity management technologies, which is possible due
to complex thinking. Complex thinking creates a new dynamic image of the
world, which is self-organizing, with man involved in it.
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“Traveler, there are no roads, but you need to go further..”.
The inscription on the wall of the monastery in Toledo

Abstract. We discuss about the culturology as the system of synergetic
approaches, as a science about culture and the importance of developing
various forms of human communication, the culture of interpersonal communication at the level of individuals, social groups, elites, and finally,
countries that are able to “break down barriers between countries”, to
create an open space for exchanging cultural values, teach to share, show
ethical responsibility and generosity.
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The culturology is generally accepted as a science about culture. It studies the specifics of material and spiritual culture, their birth and historical
progress, the current situation and different nations’ achievements, prospects
for development at the local society level the same as in the civilizational dimension.
The culturology appeared as a response to the requirement for an integrated, systematic view of “culture” — a phenomenon that is studied by various
sciences, and therefore has several hundred definitions. Since the original ideas
about culture were formed from the time of Confucius and ancient philosophy,
culturology can be considered an ancient, historical science. However as a subject of more or less basic research, a special subdivision of the humanitarian
knowledge, it was singled out in the period of New Age.
The beginning of culturology starts from the philosophical investigations
of Giambattista Vico, Johann-Gottfried Herder, and Friedrich Hegel. The
term “culturology” was first proposed by the German philosopher and physicist
W. Oswald (1909).A bit later it was studied deeply by the American anthropologist, ethnologist and culturologist L. White (1939). Systematic and objective certainty of culturology was provided by such researchers as M. Weber,
W. Windelband, E. Husserl, G. Simmel, E. Cassirer, G. Rickert, P. Sorokin,
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A. Toynbee, O. Spengler, K. Jaspers. That is why culturology is considered
as a young science and it is still establishing its positions.
R. Aron, M. Bakhtin, J. Geising, L. Gumilev, T. Eliot, K. Levi-Strauss,
H. Ortega-y-Gasset, K. Popper, W. Rostow made a significant contribution to
cultural studies. Ukrainian humanitarian researchers in cultural studies are also
known, in particular,they are: V. Andrushchenko, E. Golovakha, V. Kremenya,
L. Levchuk, M. Mykhalchenko, M. Popovych, M. Tarasenko, N. Khamitov,
V. Shinkaruk, and a number of other researchers. In the actual scientific conceptions, the specificity of culturology is in its integrative vision of “culture”
as an original dimension of the existence and activity of human and society as
common phenomena.
The culturology is an integrative science. It connects theoretical and
practical ideas about the world of culture, which covers all areas of human life.
Based on philosophy as its own worldview and methodological basis, culturology provides a comprehensive study of culture as a holistic phenomenon in
the unity of cultural heritage of the peoples of the world, approves systematic
approaches to analyzing the culture of public policy, management, organization
of public and private life, forms axiological attitudes to ensure a comfortable
human existence in the modernized technological world.
There are two main points of view on the place of culturology in the system of scientific knowledge:the isolationist one, which sees culture as a separate
science with its own special approach, and often replaces culturology with other
sciences — philosophy of culture, art history, sociology of culture, etc.; and the
integrative one, which considers culture in the synthesis of social and humanitarian knowledge, expands the field of culture as a branch of knowledge that
emerged at the butt of philosophy of culture, cultural anthropology, sociology
of culture, cultural theology, cultural psychology, ethnology, history. In this
sense, culturology does not study separate cultural systems, but the universal properties inherent in all cultures, formulates general trends and patterns.
It studies culture as a holistic systemic phenomenon, sums up the knowledge
of other cultural sciences.
We share and follow the integrative approach, implemented primarily
in the studies of such well-known scientists and researchers on this issue as
G. Arendt, R. Williams, P. Virillo, J. Deleuze, J. Derrida, M. Espana, M. Kagan,
A. Mattelar, P. Moulinier, C. Polanyi, M. de Certo, L. Flory, M. Foucault. In the
research of these authors it is claimed the necessity to consider the paradigm
of culture in the context of studying its diversity, integrity, ability to influence
all aspects of social life. This view seems to us the most heuristic, constructive
and promising one.
Today this approach is successfully implemented by representatives of
The Club of Rome — a non-governmental international organization that brings
together scientists, public persons, opinion leaders and business people from
more than 30 countries. Almost two centuries after Nietzsche, The Club of
Rome scientists again proclaimed the need to reassess the values, proposing
to reconsider the place and role of a human in the world, the interaction of
cultures not as a clash, according to S. Huntington, but as a cooperation and
mutual development which is able to renew a human according to the sociocultural dynamics of our time, ensures overcoming the spiritual abyss of the
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fall of human values and their return to the formation of a civilization of the
peace culture without suffering, violence and war.
The authors try to understand and interpret the beginnings and pathologies of the modern worldview, and describe the alternative philosophy of the
“new Enlightenment”, recognizing that the worldview is responsible for the
current crisis situations. According to the publications of the members of The
Club of Rome in recent years, the pathological features of the modern worldview
are associated with the dominance of reductionist thinking and fragmentation
of knowledge. The authors point out the perniciousness of the transition “from
the consideration of reality as a whole to the division into a large number of
small fragments” and emphasize that “the interaction of the researcher with
his object is a basic component of the act of cognition”. The Club of Rome
sees the task of culture, science and education in the formation of an integrative worldview in young people, the outlines of “literacy of the future”. From
their point of view the main idea of the “new Enlightenment” should be the
transformation of thinking and the formation of a holistic worldview, humanistic, open to development, appreciation of stability and concern for the future.
The basic points of the “new Enlightenment” according to The Club of Rome
scientists are the synergy — the search for wisdom, through the reconciliation
of opposites, tolerance and a new balance of opportunities [1].
The current culturological researches are based on the interdisciplinary integration of various knowledge about culture — history, philosophy, sociology,
psychology, actually, all branches of humanities. They are marked by a synergetic, voluminous approach to the analysis of the researched problems using
a wide range of modern scientific methods.
The synergetic nature of culturological researches allows us to talk about
the development of a new terminology and conceptual base: synergetic of regional identities, cross-cultural dialogue, national cultural space (in particular,
Ukraine), the phenomenon of hospitality in socio-cultural space, linguo-cultural
concepts, communicative etiquette, continuum, etc. At the same time, the wellknown and well-established terminological tools in the culturology play with
new, sometimes unexpected, facets, open another depth and give impetus to
further research in related sciences. The synergetics of culture allows to generalize traditional approaches in understanding “culture”, to reveal the main,
essential, natural and at the same time to reveal new faces, functional features,
touch to a reality.
It”s common knowledge, the notion of culture has several hundred definitions. For example, A. Kreber and K. Klakhon in their work “Culture: A
Critical Review of Concepts and Definitions” (1952) give 180 definitions of
the term “culture”; French culturologist A. Mole — 250; American researcher
R. Robin — more than 800. Most Western culturologists see it as the primacy
of the spiritual over the material. They understand culture as a complex of
spiritual symbols (Weber), a form of mental activity (Cassirer), a system of
signs, communication (Levi-Strauss), the intellectual aspect of the artificial environment (Lun), and so on. Quite common are the definitions of culture as all
that is the result of human activity, is a measure of human humanity, as all that
man has created his own mind, and not received from nature, as material and
spiritual progress of both individuals and various socio-national communities.
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Current cultural studies in Ukraine are devoted to the fundamental problems of culture in its life manifestations, including the study of synergies of
regional identities in the cultural continuum of Ukraine, humanitarian communication systems as factors of European integration, cross-cultural dialogue between Ukraine and European countries, genesis and formation of lingo-culturology in the context of anthropocentric paradigm.
Interesting culturological models of Ukrainian researchers appeared after
the declaration of independence. Becoming free from the ideological pressure
inherent in the scientific space of the former USSR, Ukrainian scholars proposed a series of systematic studies of culturological profile, which enriched the
general subject field of culturology, approved a new systemic vision of culture,
its functional positioning and purpose. Systematically and universally (philosophical and cultural) view of culture is represented, in particular, by the works
of professors V. Andrushchenko, Y. Bogutsky, L. Gubersky, M. Mykhalchenko,
L. Novokhatko, a number of other researchers [2].
Emphasizing the heuristic system-integrative view of culture, V. Andrushchenko, in particular, notes that this view allows us to understand the phenomenon of culture as a universal phenomenon, as an object, phenomenon,
process (spiritual or material) created (realized) by man as a result of its multifaceted activities as a product of human life. It is no coincidence that the
concept of “culture” has long been interpreted as the result of the transformation of nature, in particular, as “land cultivation”. At the heart of culture
is work, more broadly — social production, through which material and spiritual objects are created that ensure human life. “Culture” is the “heritage of
mankind” created by man (for man) by transforming nature to meet the numerical needs of its existence. However, the author draws attention to the fact
that not all products of human activity can be called “culture”. Man-made
products in their essence and direction can be different, those that contribute
to human development, support its vital functions and those that destroy it.
Human creations become a “culture” only when they are an integral part of
the life process, ensure its existence and development. Thus, culture is a kind
of part of the socio-historical process of its human content, an area where objective laws, without losing objectivity, are subject to human goals to meet
human needs [3].
In V. Andrushchenko’s interpretation, this section is characterized by at
least three conditions, outside of which it is impossible to speak about culture
in the philosophical sense of the word. The first of them concerns the “participation of the subject” (things, ideas or attitudes) in the development of
essential forces and human abilities. In this sense, culture is only that which
promotes the establishment of man as a man, develops his essential strengths
and abilities, glorifies the individual. The second condition concerns the depth
of human development of the general cultural content of the subject. An incomprehensible, unexplored thing (idea, process, relation), a kind of “thing in
itself”, is not a subject of culture, cannot be used adequately to its cultural
purpose. The third condition is related to the inclusion of the subject in the
context of universal practice. Those or other subjects that, due to a unique coincidence, found themselves outside the practice, lose (often forever) the general
cultural meaning. The normal functioning of culture, the author notes, requires
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direct life realization, sensual openness of values for the subject. Culture appears as an objectified essence of man. The degree of development of culture
is determined by the degree of human development. This understanding of
culture makes it possible to differentiate between historical types of society, to
determine their place and role in human history [4].
Further development of culturology and art history is dedicated the systemsynergetic research of Yakovlev O.V. “Synergetics of regional identities in the
cultural continuum of Ukraine of the end of the XX — the beginning of the
XXI century”. This research is a successful attempt to create a holistic picture
of the national culture of Ukraine, its history and contradictory present. The
author proposes the concept of a synergetic paradigm of building the cultural
continuum of Ukraine, reveals the specifics of the history and ethnography of
the main cultural regions of Ukraine, while emphasizing the presence of a common cultural basis. He studies the methodological principles of research from
the point of philosophy, aesthetics, culturology, ethno-culturology and regionalism, which provided opportunities to identify universal scientific knowledge
through transcultural dialogue of local cultural and artistic phenomena at the
levels of specific-unique, cultural-historical and geocultural “chronotops”.
The author’s orientation to the regional direction and complex-system
approach in the study of transregional processes of cultural development of
Ukraine in the late XX — early XXI century contributes to the formation of
scientific understanding of the cultural continuum of Ukraine as a kind of system of specific concepts, categories and concepts of “spiritual metaphysics”
ethnomental characteristics, geocultural and regional chronotopes. The author’s indisputable reward is the attempt to apply the theory of synergetics
to comprehend cross-regional development, transformation and integration of
regional identities into a holistic cultural continuum of Ukraine in the projection from special (regional) to universal (world) levels in order to consolidate
modern polyethnic society by transcultural project [5].
The project of synergy of culture reflects the formation of a new philosophical and cultural paradigm of self-consciousness, in which culture stands
out and is justified as the basis for the integration of mankind while preserving the identity of ethnic groups and nations. Thus, at the current development of culturology, a synergetic approach in the study of cultural space is the
“key” to a multifaceted understanding of the existence of the nation, covering all material and spiritual achievements, the cultural continuum as a whole.
Defining a new methodological basis and developing an appropriate categoricalconceptual apparatus in the stream of systematic research opens new opportunities for learning the laws of self-development and self-organization of ethnonational cultural identity in the context of globalization.
The researches of culture in the synergetic aspect open the possibility of
reproducing a holistic picture of the national culture of modern Ukraine, developing the concept of building the cultural continuum of Ukraine and implementing the conceptual synthesis of culturological research in the verification of
scientific hypotheses in international institutions of Ukraine and abroad. The
synergetic approach provides a deeper understanding of the strategy of transnational development of cultural identities of Ukraine based on the generalization
of the experience of socio-cultural design in European countries. It also allows
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to formulate the basic principles and trends of modern ethnocultures, united
by historical-genetic and typological links in the space of their macro-ethnic
groups, to comprehend the idea of universalism as a worldview-methodological
correlation of universal, ethno-national and regional in cultural meanings and
forms.
M. Zakharevych’s culturological researches are interesting and worthy of
attention. The author uses the concept of socio-cultural system associated with
ideas about the role and consequences of its dynamic transformations, formulated in his time by Pitirim Sorokin. Disorder, unpredictability are features
of a living historical process, which indicate the nonlinearity of the theatrical system. The researcher, accordingly, considers the concept of sociocultural system and dynamics of culture in the works of such leading world and
Ukrainian philosophers, sociologists, culturologists as P. Sorokin, M. Shapoval,
M. Gerrmann, O. Gvozdev, P. Rulin.
Focusing on the analysis of theatrical art, M.V. Zakharevich concludes
that theatrical art, in particular, is passed from hand to hand, from generation
to generation. Considering the eighty-year history of the famous theatrical family of Frankivsk city, the author uses a wide source base of previously hidden
facts, documents, methodologically based on the latest historical and cultural
concept of V. Skuratovsky (“Ukrainian culture of modern times: evolution and
spasm. Previous notes”, 2007) and outlining the drama of the fate of people
from Frankivsk in the “spasm” of their activities under the rule of totalitarianism, the author reveals trends that have long remained outside the cultural
search [6].
Cultural studies conducted by domestic scholars in the last decade reveal
and understand the roots (origins, causes) of both the fundamental (historically determined) greatness of Ukrainian culture and the deep spiritual crisis
that gripped society at the beginning of the second millennium. According
to scientists, a spiritual crisis is a disorder (disharmony) of the inner world of
the individual (due to temporary loss of spiritual balance) in the direction of
either restoring the interrupted spiritual state, or activation of a meaningful
new spiritual state that will determine further personal development. Spiritual
crisis (as a crisis of culture) is characterized by the loss of historical memory;
deformation of morality and aesthetic values; distrust of people (authorities,
parents, teachers and friends); loss of confidence in eternal universal values;
loss of faith in the sacred — faith in God; despair in science and in human experience. Being in spiritual crisis, a person loses the ability to enjoy art, does
not feel beautiful; loses hope for the future (“hope dies last”), considers himself
no other than a loser who can do nothing, is not capable of anything. Spiritual
crisis man has no authority, does not respect heroes, does not worship symbols.
Such a person is on the edge of life and death, he can commit suicide; this person is depressed; it loses the meaning of life, and with it its own dignity. After
all, a spiritual crisis is a loss of self-identity, despair of one’s own capabilities
and abilities, loss of humanity, confusion in the face of circumstances, loss of
spiritual landmarks, a kind of support on which a person stands in living space
and time.
Today, according to Umberto Eco, man loses the ability to perceive the
achievements of human culture through the prism of the “tree of life” — one of
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the most important symbols of the human race: “Finally, the king of all lists,
the Internet, a labyrinth, not a neat tree, the Internet, captivating in an indescribably mystical, absolutely virtual tranquility. The Internet, which provides
us with a catalog of information that makes us feel rich and omnipotent, but
instead we lose sight of what is real-world and what is not, and we lose the
ability to distinguish truth from trifle”. [7].
Understanding this situation and introducing the concept of simulacra,
Jean Baudrillard convincingly proves that the world has entered an era of total simulation of everything and everywhere. Authorities, social institutions,
political parties, cultural institutions in the field of art, do not deal with real
problems, but conduct a simulation game on a global scale. The result of such
a game is hyperreality, which today is more real than reality itself, because
a person has to live and act only in it. Naturally, modern art occupies a special place in the production of simulacra. Baudrillard traces how historically
the artistic image turned into a simulacrum, gradually moving away from the
reflection of reality, deforming it, and then masking its absence, to completely
deny belonging to anything but himself. This “pure simulacrum” has no prototype and simulates artistic activity to create aesthetic values of pseudo-art
on non-binding simulacra, pseudo-things, parody-ironic ridicule of modernity
and the whole culture. J. Baudrillard calls virtuality a hyper-reality, which he
sees as a socio-cultural space of modernity, where traditional values are lost:
“Nowadays, the virtual decisively prevails over the actual... — realistic logic of
intimidation by the very possibility of the rea” [8, p. 33].
If we consider history as a progress of human freedom, then hyper-reality
looks like a transformation of the usual way of life on the basis of an exaggerated idea of freedom: — from the beginning of symbolic human activity, to
create a system of simulacra, which only conditionally and conventionally denote objects and events — words, pictures, stucco and carved images [8, p. 23].
A powerful system-forming link in culture today is the virtual world, which
dangerously erases the boundaries of reality, destroying the usual human coordinate system: “I had a dream that night that I was a butterfly, and now I
don’t know if I’m the person I dreamed of being a butterfly or the butterfly
who dreams now that he’s human” [9].
Information technology is able to consolidate the monumental large-scale
layers of culture, producing virtual reality, which often takes precedence over
living reality, and forms a painful human dependence on it. Virtual reality
is the nonlinearity of time, the continuity of the present, and therefore does
not require memory and tradition, does not require culture to transmit experience and communication between generations, destroys its important protective
function.Culture, created by man according to his own architectural project,
needs protection from itself, needs equal realization of all its essential forces.
Since the early 2000s, humanity has entered the era of digital culture.
This concept is synonymous with the post-industrial and information society,
although the digital way of presenting information has led to serious cultural
changes already within the information society. This is not only the emergence
of new cultural forms, norms, but also — new types of fragmentation of time
and space, presented in software, online media, computer games, virtual reality
in general. The main difference between digital technologies is the convergence
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and inclusion in the global information space, which is provided by the universal language of communication of technical devices connected in an efficient
network. Digital media is not characterized by the ability to expose or store
information, but by the way and to what extent they exceed the computing
power of the human brain. Such a radical acceleration not only leveled the geographical space, which was already achieved by analog electronic media in the
twentieth century, but also led to an unprecedented implosion (compression)
of time beyond any possible physical physics. New concepts have emerged:
digital culture, digital music, painting, clip consciousness, digital and analog
sound landscape.
Digital media are based on two fundamental principles: the construction
of information in the form of binary code (numerical representation) and their
calculation using a computer (computation). The synthesis of the theories of
M. McLuhan and J. Gibson emphasizes that very important is not only the way
information is presented on the medium, but also what can be done with this
information in addition to direct perception. Digital information allows computational operations with many features: data compression, processing and
transformation, nonlinear editing, high-speed search and cataloging, archiving,
instant transmission, high reliability and security. The speed of calculations
and information transmission depends on technical capacity, and all processes
do not take place in real time, commensurate with human capabilities, blurring
the boundaries of the real and virtual world, where traditional human values
are taken beyond it.
Modern powerful technical resource of reproduction of works of art, the
opportunity to travel in the virtual space of museum halls and world architectural monuments opens a wide space for personal acquaintance with them and
your own aesthetic experience. But at the same time it imperceptibly blurs
the line between the uniqueness of the real and the stamp and cloning of the
virtual, technical world, turning a centuries-old sensual culture into a conveyor
belt of technical reproduction. A work of art is becoming more and more like
an art product, an art project, as a corresponding art product, which is actively
offered with the help of modern media technologies. Therefore, it should be
borne in mind that the analysis of the modern art market is at the intersection
of economics, politics, culturology, art history and requires unique research
methods and modern pedagogical approaches to reveal its values to young people and include them in their own inner world. This will allow young people
to more adequately and independently resist the powerful onslaught of modern
media technologies with their stamps of influence on the formation of life values
far from the aesthetic and ethical nature of man. It is known that the modern
international market considers works of fine art or art product not only as a result of private artistic creativity (as a significant part of the nation’s culture),
but also as an international capital asset. This contradiction is the driving force
for many aspects of human culture, but when it grows into an artistic universal
and begins to serve a great dialogue of cultures (which leads to the definition of
specific epistemological properties of a particular culture, it reaches the highest
level of cultural reflexive consciousness which can fully express (explicate) itself
in the art form, although it aims at the general conditions of existence of human culture. Thus there are holistic, artistic and non-artistic at the same time
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(if we take them in the unity of textual and contextual conditions), stylistic
phenomena that deserve to be defined as metahistorical styles of culture, to
the perception and understanding of which should prepare young people by all
educational means, including media. In the world of powerful media communications socio — political and ideological commitment of creative intentions,
leveling its essence, manipulation of mass consciousness lead the individual to
a state of existential crisis — a confused search for himself in life and culture,
wandering in the maze, absurdity and reasonableness. In fact, the era of global
computerization is a huge maze in which you can wander in different directions,
at various levels.
A systematic understanding of the spiritual crisis (synergetic diagnosis of
the crisis of culture) allows us to understand the ways to overcome it in a specific
historical space and time. Ukrainian realities require the solution of a number of
mutually conditioned tasks, the most important of which are: 1) real provision
of economic transformations not only as material and production, but also
as the main direction of cultural development of society; 2) the development
of interpersonal communication in the context of the values of culture and
cooperation, and not as confrontation and hostility; 3) the formation of high
spirituality of the new subject of management from the lowest to the highest
(including public) management; 4) education of cognitive-aesthetic (and moral)
competencies, a sense of the beauty of human life of every citizen, the level of
his responsibility and participation in the life process.
“Beauty will save the world”, F. Dostoevsky once wrote. Continuation of
this thesis lies in the plane of understanding beauty as “the beauty of a man
who lives by the laws of culture”. The center of this beauty is art — a kind
of slice of human life, which through specific images of the world expresses its
generalized meanings. The synergetic approach forms a universal paradigm
of seeing culture as the meaning of the “beauty” of man in this world, the
greatness of his humanity and the prospects of establishment in modern realities
and in the future.
In this regard, it is appropriate to mention the words of the English theoretical physicist, director of research at the Center for Theoretical Cosmology at
Cambridge University Stephen Hawking (1942–2018), aimed at understanding
the fate of man and humanity in historical terms, in the contradictory present
and in the future: “right now, humanity needs to work together, more than
ever. We have faced environmental challenges — climate change, food production, epidemics, ocean oxidation. All this suggests that the most dangerous
moment in human history has come. We have come up with technologies that
will allow us to destroy our planet. But we have not yet found a way to leave it.
Maybe in a couple of hundred years we will go to the stars and create our own
colonies. But so far we have only one planet, and we must work together to
protect it. This requires breaking down barriers between countries, not building them. For this to happen, world leaders need to acknowledge their failure.
Most resources are now in the hands of a small number of people, and we will
have to learn to share them. Not only jobs are disappearing, but also entire industries, and people need to be helped to retrain and support them financially
during this period. If countries cannot cope with the growth of migration, we
need to support global development — this is the only way to make millions of
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migrants look for a happy future in their homeland. We can do this — I am,
in a way, a huge optimist. This will require elites — from London to Harvard,
from Cambridge to Hollywood — to learn from last year’s events. And above
all, learn our measure of humility” [10].
These words indicate the importance of developing various forms of human communication, the culture of interpersonal communication at the level of
individuals, social groups, elites, and finally, countries that are able to “break
down barriers between countries”, to create an open space for exchanging cultural values, teach to share, show ethical responsibility and generosity.
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Abstract. The article highlights the concept of creativity as a complex system, identifies
signs of their relationship. It is proved that in the process of creativity there is an exchange
of information, it has its own subsystems in each field of knowledge, summarizing which
can determine its internal structure. It is indicated that creativity in the process of social
development, of course, is adaptive, starting with rock paintings that met the demands of primitive society and ending with modern scientific developments in the field of human cloning,
artificial intelligence. It is concluded that the concept of creativity as a system can maintain
its steady state, and also has the ability to increase order and complexity through adaptive activity. It is determined that creativity is distinguished by its functional and dynamic
complexity, which is due to its interdisciplinarity.
Keywords: creativity; right to freedom of creativity; system of creativity; concept of creativity

Анотацiя. У статтi висвiтлено концепцiю творчостi як складну систему, визначено
ознаки їх спорiднення. Доведено, що в процесi творчостi вiдбувається взаємообмiн iнформацiєю, вона має свої пiдсистеми у кожнiй галузi знань, узагальнюючи якi можна
визначити її внутрiшню будову. Вказано, що творчiсть в процесi суспiльного розвитку,
безумовно, є адаптивною, починаючи з наскельних малюнкiв, якi вiдповiдали запитам
первiсного суспiльства i завершуючи сучасними науковими розробками в галузi клонування людини, штучного iнтелекту. Зроблено висновки, що концепцiя творчостi, як
система може пiдтримувати свiй стацiонарний стан, а також має здатнiсть нарощувати
впорядкованiсть i складнiсть за рахунок адаптивної активностi. Визначено, що творчiсть вирiзняється своєю функцiональною та динамiчною складнiстю, що зумовлено її
мiждисциплiнарнiстю.
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Актуальнiсть дослiдження
Людська цивiлiзацiя з моменту свого зародження тiсно пов’язана з творчою дiяльнiстю. Протягом її iснування, для кожного iсторичного етапу
значення творчостi в розвитку цивiлiзацiї завжди було визначальним. Починаючи зi створення колеса, яке на думку фiнського вченого Аско Парполи вперше було створено в Трипiльськiй культурi на територiї сучасної
України приблизно 6 тисяч рокiв тому [18, с. 216] i до сьогоднi, коли штучний iнтелект, як результат творчої дiяльностi людини, повнiстю змiнює
нашi уявлення про транспорт, науку, освiту та медицину.
Генезис суспiльства — це послiдовнiсть змiни творчих актiв, розвиток
культури, нових соцiальних iнститутiв, змiна вiдносин, створення якiсно
нових духовних та матерiальних цiнностей. Все що нас оточує, по сутi,
зводиться до творчостi. В. Андрущенко зазначає: «притаманний людинi
унiкальний спосiб життя, який вiдрiзняє її вiд тваринного, залишається
практично незмiнним. Люди живуть, працюють, створюють i вiдтворюють культуру, народжують i виховують дiтей, переживають притаманнi
їм життєвi екзистенцiї, переосмислюють iсторiю» [2, с. 5–13]. Творчiсть є
iсторичною основою розвитку суспiльства, соцiально зумовленим явищем,
однiєю iз форм суспiльної свiдомостi та суспiльної дiяльностi.
Творча дiяльнiсть у будь-якiй сферi науки, лiтератури, мистецтва є
невiд’ємним проявом iснування людини, основою суспiльного прогресу та
рушiйною силою розвитку людства. Неможливо уявити сучасну людину
без можливостi творчого самовираження, реалiзацiї творчих здiбностей.
Наукове розумiння творчостi є частиною полiаспектної доктрини, змiст
якої перебуває на межi вивчення багатьох наукових сфер. Це складне i багатогранне явище, яке є предметом дослiдження у рiзних галузях знань,
зокрема у фiлософiї, психологiї, педагогiцi, у правi та iнших науках, що
вказує на полiсемантику цього феномену.
Метою статтi є формування концепцiї творчостi як мiждисциплiнарної складної адаптивної системи.

Результати дослiдження
Вбачається, що за своєю своїм змiстом, структурою творчiсть має системний характер. В межах наукової доктрини, ми не знаходимо визначення, яке б виражало комплексно сутнiснi характеристики цього явища,
що ускладнює проведення всебiчного дослiдження творчостi, як здатностi людини, як рiзновиду дiяльностi, як свободи i, врештi, як права. Крiм
того, обмеження дослiдження виключно галузевими аспектами може призвести до помилкових суджень та викривленого сприйняття творчостi, яка
є мiждисциплiнарною категорiєю. Тому при визначеннi змiсту та концепцiї
творчостi слiд системно використовувати знання спецiальних наук, зокрема, психологiї, фiлософiї, права тощо.
Розглядаючи можливiсть створення загальної концепцiї творчостi слiд
вiдзначити, що в рiзних галузях знань це питання висвiтлюється по рiзному. Однак, у кожнiй галузi творчiсть дослiджується як певна система.
Усталеним є поняття згiдно з яким система — це вiдображення у свiдомостi
суб’єкта (дослiдника, спостерiгача) властивостей об’єктiв та їх вiдношень
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у вирiшеннi завдання дослiдження, пiзнання [19, с. 121]. Складнi системи —
напрямок дослiджень, що зараз набуває характерних рис добре сформованої галузi науки зi своїм об’єктом, понятiйним апаратом, методами аналiзу. Вбачається, що творчiсть має усi характернi риси мiждисциплiнарної
складної системи, яка за своїм змiстом є адаптивною. Необхiднiсть мiждисциплiнарного бачення феномена творчостi, її адаптацiї вiдповiдає потребам глобального контексту соцiо- i культуротворення, який засновується
на креативностi як принципi самовизначення людської дiяльностi.
Як правило, складною називається система з багатьох пов’язаних мiж
собою складникiв, що, як цiле, мають властивостi, якi не очевидно випливають iз властивостей окремих частин. Серед численних ознак складної
системи в науковiй лiтературi найчастiше згадуються вiдкритiсть такої системи та взаємообмiн iнформацiєю, наявнiсть пiдсистем та внутрiшня будова. Доведено, що складна система здатна до адаптивної активностi за
рахунок якої приростають кориснi особливостi i зменшуються даремнi здiбностi, така система здатна пiдтримувати свiй стацiонарний стан, а також
здатна нарощувати впорядкованiсть i складнiсть за рахунок адаптивної
активностi [20, p. 132].
В основi даного дослiдження лежить парадигма антропоцентризму,
яка виводить людину на перше мiсце, а творчу здатнiсть вважає її головною конституючою характеристикою. Людський iнтелект не мислиться
поза межами творчостi й здатностi людини до створення нового у розвитку науки, технiки, мистецтва. Головними проблемами антропоцентричного пiдходу слiд вважати те, яким чином людина послуговується здатнiстю
до творчостi. Творчiсть можна розглядати як здiбностi, здатнiсть i разом
з тим, як потребу самовираження, самоствердження, привнесення в оточуючий свiт нового задля пошуку гармонiї i самовдосконалення. Здатнiсть до
творчої дiяльностi вирiзняє людину серед iнших живих iстот i не залежить
вiд вiку, стану здоров’я, наявностi здiбностей чи таланту.
Загальновизнано, що основною формою людської активностi є практична дiяльнiсть, спрямована на задоволення рiзноманiтних потреб, перетворення матерiального свiту, суспiльних вiдносин i самої особистостi.
Твердження про те, що людина формується в процесi бiопсихологiчної та
соцiальної еволюцiї, основою якої є дiяльнiсть у рiзних її формах, можна
визнати аксiомою [6, с. 63]. Оскiльки виникнення й розвиток соцiальних
систем є продуктом людської активностi, творчий процес у широкому соцiальному контекстi реалiзується через прояв цiєї активностi — дiяльнiсть
людини. Отже, методологiчний аналiз творчої дiяльностi як одного з найпоширенiших видiв соцiальної активностi не можливий без звернення до
соцiальних, фiлософських i психологiчних аспектiв категорiї «творчiсть».
Необхiдно зазначити, що на сьогоднiшнiй день не iснує однозначного
пiдходу до трактування творчостi. Так, пiд поняттям «творчiсть» розумiють дiяльнiсть людини у процесi якої вона створює оригiнальнi цiнностi
[8, с. 277]. Iснує наукова позицiя, яка передбачає трактування творчостi як
певної дiяльностi людини, яка направлена на самовираження i самореалiзацiю внутрiшнiх потреб особистостi [1, с. 253–249].
Український цивiлiст i основоположник наукових розробок права iнтелектуальної власностi О. Пiдопригора вказав, що: «Творча дiяльнiсть,
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або просто творчiсть — це цiлеспрямована iнтелектуальна дiяльнiсть людини, результатом якої є щось якiсно нове, що вiдрiзняється неповторнiстю,
оригiнальнiстю i суспiльно-iсторичною унiкальнiстю» [13, с. 112].
В межах антропоцентричної парадигми, зазначений пiдхiд не видається таким, що висвiтлює змiст творчостi як природної людської здатностiпотреби людини. В межах iснуючої доктрини, ми не знаходимо визначення, яке б виражало сутнiснi характеристики цього явища, що ускладнює
проведення всебiчного дослiдження творчостi. Крiм того, обмеження дослiдження виключно галузевими аспектами може призвести до помилкових
суджень та викривленого сприйняття творчостi, яка є мiждисциплiнарною
категорiєю. Тому при системному визначеннi змiсту творчостi слiд використовувати знання спецiальних наук, зокрема, психологiї, фiлософiї тощо.
Розглядаючи концепцiю творчостi як мiждисциплiнарну складну адаптивну систему, слiд вiдзначити, що в рiзних галузях знань це питання висвiтлюється по рiзному. Однак в межах комплексного дослiдження потрiбно встановити мiждисциплiнарнi аспекти дослiджуваного поняття. Серед
концепцiй творчостi видiлимо тi теорiї, якi є результатом дослiдження механiзмiв i умов виникнення творчої активностi у широкому контекстi.
Разом з парадигмою антропоцентризму, провiдну пiзнавальну роль
у системному дослiдженнi творчої дiяльностi вiдiграє дiяльнiсний пiдхiд. На
переконання С. Д. Гусарєва та Є. В. Бiлозьорова, дiяльнiсний пiдхiд — це
гармонiйна сукупнiсть установок, прийомiв, ансамбль методiв, серед яких
метод дiяльностi вважається провiдним, а iншi стосовно нього виконують
обслуговуючу роль. Цей пiдхiд дозволяє зосередити увагу дослiдника не
тiльки на проблемi власне дiяльностi, а й на iнших явищах, у спiввiдношеннi або взаємодiї з якими знаходиться людська дiяльнiсть. Слiд констатувати досить широкi можливостi застосування категорiї «дiяльнiсть»
як принцип або метод пiзнання у сферi наукових дослiджень. Головною
рисою методу дiяльностi є можливiсть пiзнання явища правової дiйсностi
крiзь призму iснування такого чинника як людська дiяльнiсть. На вiдмiну
вiд методу, дiяльнiсний пiдхiд дозволяє ставити та вирiшувати бiльш складнi науково-пiзнавальнi завдання, що пiдтверджується розширенням його
гносеологiчного iнструментарiю [4, с. 128].
Таким чином, у процесi дослiдження творчостi людини з використанням дiяльнiсного пiдходу, на нашу думку, є доцiльним порушувати питання
не тiльки про принципи та типологiю творчого процесу, а й про структурну
схему цiєї дiяльностi. Структура людської дiяльностi висвiтлюється у наукових концепцiях по-рiзному, але поряд iз тим можна виокремити такi
структурнi елементи: засiб, мета, мотив, об’єкт, результат, спосiб, суб’єкт,
форма тощо. Самi цi складовi можна використовувати як системнi критерiї при виокремленнi творчого процесу, що обумовлюються чинником
людської дiяльностi. Кожний складовий елемент структури творчої дiяльностi може виконувати роль методологiчного аспекту, зрiзу або площини,
в якiй вiдбувається пiзнання та перетворення оточуючого свiту.
Творча дiяльнiсть — одне з найбiльш цiкавих, складних та одночасно
найменше вивчених явищ у сучаснiй науцi. Творчiсть є потребою людини,
що забезпечує її адаптацiю у соцiальному середовищi, а також забезпечує
динамiчний розвиток суспiльства. Творча дiяльнiсть — це не лише вiдкри-
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ття в певнiй галузi науки, художнi досягнення, створення чогось нового,
це процес «народження» нових цiлей, планiв, задумiв.
Творчiсть неможливо охарактеризувати однозначно, саме тому й iснує
цiла низка пiдходiв та визначень, що є результатом рiзних методологiчних
установок, багатьох точок зору i, як наслiдок, множинного розумiння, а iнколи навiть i протилежних уявлень про це системне явище. Актуальними
проблемами вивчення творчостi на сьогоднi є виокремлення форм та методiв творчої дiяльностi, етапностi творчого процесу, а також його динамiки
та статики у взаємодiї iз отриманими результатами.
Необхiдно зазначити, що творча дiяльнiсть є закономiрним етапом
розвитку людської дiяльностi, пiдсумком попереднього розвитку форм цiєї
дiяльностi, новою, якiсною сходинкою формування особистостi.

Концепцiя творчостi у фiлософiї
Проблема творчостi розглядалась в рiзних аспектах фiлософських
дискурсiв. Пiдходи, якi тлумачать феномен творчостi можна згрупувати
у вертикальну i горизонтальну структуру. До вертикальної структури належать фiлософськi пiдходи, концепцiї якi формувались в динамiцi iсторичного розвитку. До них можемо вiднести розумiння творчостi Платоном, який доводив: все, що викликає перехiд небуття в буття є творчiстю,
створення будь-яких творiв мистецтва i ремесла можна назвати творчiстю,
а всiх створювачiв — творцями. Вiн видiляв два види творчостi: Божу, яка
створює вiчнi цiнностi; i людську, що залежить вiд людини i обмежується
часовими рамками.
У середньовiчнiй фiлософiї було два протилежнi пiдходи до творчостi: теологiчний i логiко-гносеологiчний. Згiдно теологiчної теорiї, творчiсть є виключне право, прерогатива Бога, який творить свiт. Представники логiко-гносеологiчного напряму в основi творчостi вбачали логiку оцiнки аргументiв щодо їх iстинностi чи неiстинностi.
Епоха Вiдродження збагатила свiт творами таких митцiв як: Леонардо да Вiнчi, М. Копернiк, Джордано Бруно, Тiхо де Браге, Й. Кеплер, Галiлео Галiлей, Ф. Бекон. В цей перiод, мистецтво та лiтература домiнували над фiлософiєю. У Новий час фiлософськi iдеї Р. Декарта заснованi
на методах сумнiву у творчостi стали основою формування рацiональної
культури. I. Кант розкривав творчiсть через продуктивну уяву, яка поєднує чуттєве i рацiональне пiзнання. Ф. Гегель вважав, що абсолютна iдея
надiлена творчою енергiєю i вона є творчим началом природи та людини.
Гегель ототожнював розвиток i творчiсть.
Отже, аналiзуючи вертикальну структуру фiлософських пiдходiв до
творчостi, можна зробити висновок, що концепцiя творчостi як складна
система є адаптивною, тобто змiнюється на основi нової iнформацiї; емерджентною — розвивається вiд iснуючого до виникаючого. Теорiя складностi дозволяє перенести у вертикальну структуру дослiджуваної концепцiї,
пiдходи якi стали успiшними в фiлософiї творчостi.
Горизонтальну структуру фiлософiї творчостi складають усталенi пiдходи. Б. Новiков зазначає: «фiлософське вчення про творчiсть — це є нi що
iнше, як дiалектика руху, дорозвинена до дiалектики дiяльностi i потому —
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до дiалектики творчостi, до дiалектики як теорiї i методологiї творчостi.
Таким чином, правильнiше буде говорити не про створення теорiї творчостi, але про поставання фiлософiї фiлософiєю творчостi. Саме тому, що
теорiя творчостi — це i є фiлософiя (наукова, безумовно) як фiлософiя
творчостi, немає жодної потреби «поряд» з нею, а чи то «в рамках» фiлософiї, «створювати» якусь особливу (але, пiдкреслюємо — фiлософську)
теорiю творчостi» [9, с. 113].
Як бачимо, у фiлософiї також iснують науково обґрунтованi теорiї,
щодо визначення феномену творчостi, що вiдповiдають ознакам складної
системи. Погоджуючись з думкою Б. Новiкова у тому, що немає жодної
потреби в межах фiлософiї, «створювати» якусь особливу фiлософську теорiю творчостi. Разом з тим, доцiльно розглядати концепцiю творчостi,
як мiждисциплiнарну складну систему, адже це дає можливiсть побудови
синтезу та висвiтлення теорiї самоорганiзацiї в системах рiзної природи, на
основi унiверсальних галузевих пiдходiв.
Естетичний аспект творчостi в сучаснiй фiлософськiй думцi ґрунтовно розроблено в працях А. Канарського, де дiалектичний пiдхiд органiчно переплiтається з естетичною проблематикою. Такий пiдхiд, тобто
морально-естетична проблематика творчостi, яка аналiзується крiзь призму дiалектичної логiки, дозволяє осмислити феномен творчостi в динамiцi її розвитку, руху. Захiднi школи дають нам широкий спектр поглядiв на творчiсть. Вiд об’єктивно iдеалiстичного, де творчiсть пiдкоряється
об’єктивнiй необхiдностi та об’єктивним чинникам, до поглядiв на творчiсть, котра переводить iндетермiнiзм творчого процесу у такий стан, який
можна означити категорiєю «свавiлля митця». Погляди на феномен творчостi захiдних теоретикiв об’єднуються переважно iдеалiстичною онтологiєю. Iдеалiзм трактує творчiсть як iдейну одержимiсть, як синтез свiдомого
i несвiдомого (Шеллiнг), як «животворний подих несвiдомого» (Гартман),
як мiстичну iнтуїцiю (Бергсон). Особливу сторiнку у фiлософському поступi осмислення феномена творчостi в сучаснiй фiлософiї займає постмодернiзм який виходить з iдеї демократичного теоретичного плюралiзму, та
iз твердження, згiдно з яким не можна виходити в поясненнi свiту з якоїсь
однiєї логiчної схеми, бо свiт є рiзноманiтним i пропонує програму вiдкидання монiзму взагалi i в творчостi зокрема [12, с. 219].
Узагальнюючи горизонтальну структуру пiдходiв до творчостi у фiлософськiй думцi слiд виокремити естетичний пiдхiд, iдеалiстичний, теорiю постмодернiзму та iн. У фiлософiї теорiя творчостi iнтерпретована
рiзноманiтними фiлософсько-свiтоглядними студiями, якi утворюють горизонтальну i вертикальну систему фiлософсько-наукових дослiджень.

Концепцiя творчостi у психологiї
Творча дiяльнiсть є закономiрним етапом розвитку людської дiяльностi, пiдсумком попереднього розвитку форм цiєї дiяльностi, новою, якiсною
сходинкою формування особистостi. Розглядаючи концепцiю творчостi як
систему, доцiльно звернути увагу на психологiчнi теорiї творчостi.
Дослiдження психологiї творчостi з’явились в кiнцi ХIХ — на початку
ХХ столiття на основi розробки теорiї творчостi. Започаткували дослiдже-
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ння проблем творчостi Т. Рiбо та П. К. Енгельмейер. Пiзнiше С. О. Грузенберг зробив одну з перших спроб дiйти певного синтезу рiзних напрямкiв
у дослiдженнi творчостi. У цiлому ж на початковому етапi розвитку психологiї творчостi переважали теоретичнi дослiдження художньої та науковофiлософської творчостi. Остання розглядалась як яскраво виражений прояв свободи людського духу, який дуже важко або взагалi неможливо науково вивчати, на який не здатна впливати свiдома дiяльнiсть людини [18,
с. 72].
Наукове вивчення творчостi сприяло стрiмкому розвитку виробництва на початку ХХ ст. З’явилися дослiдження наукової творчостi як однiєї
з центральних проблем наукознавства, що мали практичнi завдання нарощування творчого потенцiалу, зокрема, комплекснi розробки потебнiстiв,
вiдомих ще як Харкiвська школа (О. М. Веселовський, Д. М. Овсянико-Куликовський, О. О. Потебня та iн.) [15]. У центрi дослiджень творчостi цього перiоду — природа творчостi, механiзми творчого процесу, методи його дослiдження. Головна роль у творчому процесi вiдводилась iнтуїцiї як
кульмiнацiйному моменту творчого процесу, що прихований у пiдсвiдомостi людини.
У 20-тi роки ХХ столiття до проблеми природи творчостi звертається
В. М. Бехтерєв, який розглядає цю проблематику з позицiї рефлексологiї
[11, с. 51].
Пiзнiше цi погляди доповнив С. Л. Рубiнштейн, який сформував уявлення про творчий процес як результат свiдомої дiяльностi суб’єкта. Дослiдник, на вiдмiну вiд своїх попередникiв стверджував, що свiдомiсть не
повторює структуру дiяльностi, а включається в неї, вона вiдкрита для
нових впливiв соцiального — через дiяльнiсть iндивiду [18, с. 635].
У 60-тi роки ХХ столiття з’являються першi працi учених Я. О. Пономарьова, А .В. Брушлинського, О. К. Тихомирова, М. Г. Ярошевського,
Б. М. Кедрова, О. М. Матюшкiна, в яких всебiчно на науково-експериментальнiй основi дослiджуються творчi процеси. Особливу лепту у розвиток феноменологiї творчостi вносить Я. О. Пономарьов. Беручи за основу
у трактуваннi психологiчного механiзму творчостi системно-структурний
принцип, Я. О. Пономарьов iнтегрує в ньому два методологiчнi регулятиви
наукового пiзнання: системнiсть i принцип розвитку [18, с. 115–116].
Останнi десятилiття ХХ столiття були найбiльш плiдними для розвитку психологiї творчостi. Потреба управлiння наукою i творчiстю в iнтересах виробництва сприяли виникненню певною мiрою автономного напрямку в сферi психологiї творчостi, який був пов’язаний iз дослiдженням
технiчної творчостi. Це були роботи американського психолога Д. Росмана
та радянського вченого П. М. Якобсона, присвяченi аналiзу винахiдницької
дiяльностi.
У дослiдженнях загальнопсихологiчного i концептуального спрямування (С. Л. Рубiнштейн, К. Дункер, Д. Б. Богоявленська, Я. О. Пономарьов,
О. К. Тихомиров та iн.) має мiсце вивчення методологiчних засад психологiї
творчостi, її закономiрностей i механiзмiв творчої дiяльностi. Експериментально-емпiричнi дослiдження творчостi орiєнтованi на виявлення i опис
особистiсних характеристик та здiбностей до творчої дiяльностi.
У працях В. А. Роменця висвiтлюється вчення про природу й механiзми творчостi людини, що охоплює три складовi: загальну, генетичну,
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прикладну психологiю творчостi. Дослiдник вирiшує питання про психологiчний механiзм творчостi, яким вважає трансдукцiю — перехiд iз суб’єктивно-психiчної системи (вiд задуму) до матерiально речової (втiлення
у певному предметi задуму). У генетичнiй психологiї творчостi В. А. Роменець
розробляє модель розгортання творчих можливостей людини вiд раннього дитинства до переходу у стан зрiлої особистостi. Прикладна психологiя творчостi, на думку вченого, покликана вирiшувати проблеми конкретної людини, надавати допомогу щодо того, як слiд дiяти, щоб виявити
свiй творчий потенцiал найповнiше, як розвинути свої творчi здiбностi [17,
с. 48–49].
Аналiзуючи психологiчну теорiю творчостi як систему, у її загальнiй структурi можна видiлити декiлька пiдсистем, а саме: об’єкт, на який
направлена творча дiяльнiсть; процес та результат творчої дiяльностi; середовище та умови, в яких здiйснюється творчiсть; суб’єкт (особистiсть
творця); форми та способи реалiзацiї творчої дiяльностi тощо. У свою чергу, в кожнiй iз названих пiдсистем можна видiлити основнi її складовi. Так,
наприклад, процес творчої дiяльностi може мати такi складовi як визначення мети; формування та реалiзацiя задуму; особистiсть творця iз врахуванням iндивiдуальних здiбностей (iнтелект, темперамент, вiк, характер);
середовище та умови в яких вiдбувається творчий процес тощо.
Таким чином, вивчення загальних i специфiчних закономiрностей становлення та розвитку творчостi як категорiї психологiї у всiх iсторичних
перiодах є важливою умовою розв’язання наукових завдань щодо удосконалення творчого процесу у подальшому. Адже сучасний стан дослiдження
творчої дiяльностi характеризується як процес зближення двох методологiчних пiдходiв: особистiсного (вивчення суб’єкта, його потреб, мотивiв,
знань, умiнь, навичок, властивостей, самосвiдомостi, емоцiй, почуттiв) та
дiяльнiсного (вивчення стадiй та процесу, мети, об’єкта, засобiв та способiв,
форм та методiв).
Творчi процеси, якi вiдбуваються в свiдомостi людини впливають як
на iнтелектуальний розвиток окремої людини, так i на суспiльний розвиток в цiлому. Цi процеси є взаємопов’язаними та незворотними, сприяють
закономiрним змiнам у суспiльному життi, супроводжуються постiйною
трансформацiєю суспiльних вiдносин з iстотною змiною життя. Вплив на
розвиток окремої людини та суспiльства, а також закономiрнiсть та незворотнiсть, в цiлому, еволюцiйного розвитку характеризує функцiонування
системи творчостi, її динамiчну та циклiчну складову. Застереження щодо
незворотностi в еволюцiйному чи iнтелектуальному розвитку стосується
життєвого циклу, який пов’язаний з цiлими поколiннями, а не творчим
надбанням однiєї особи. Разом з тим, прогресивний розвиток суспiльства
залежить вiд творчостi його членiв.
Вiдмiною рисою психологiчних теорiй творчостi є те, що в їх основi
дослiдники висвiтлюють психологiчнi процеси, якi вiдбуваються в процесi
творчостi i вiдзначають важливiсть неусвiдомленої потреби людини у розвитку та реалiзацiї творчих здiбностей. Психологiчнi пiдходи висвiтлюють
сутнiсть та специфiку творчої дiяльностi, особливостi творчого процесу, його структури, перебiгу, переживання творчої особистостi, її формування,
розвиток творчих здiбностей.
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Концепцiя творчостi у правi
Правознавцi здiйснюють дослiдження творчостi та творчої дiяльностi
в рамках конституцiйного, цивiльного, адмiнiстративного, iнформацiйного
права та теорiї держави та права. Аналiз юридичної лiтератури, вказує
на недосконалiсть пiдходiв до висвiтлення змiсту творчостi крiзь призму
соцiально-значимих, нових результатiв творчої дiяльностi, яка є базовою
у сучаснiй правовiй науцi. Вiдмiнною рисою фiлософських теорiй творчостi
є те, що дослiдники в її основу закладають свободу, яка є обов’язковою
i повинна бути реалiзована людиною в активних творчих дiях та вказують,
що творчiсть це унiверсальний (фiлософський) визначник буття повнiстю
усуспiльненої людини i людського суспiльства.
Незважаючи на рiзноманiття визначень творчостi у юридичнiй науцi,
їх умовно можна подiлити на два основнi пiдходи. Представники першого
(О. Iоффе, О. Пiдопригора, В. Антонов та iн.), висвiтлюючи дослiджуване поняття, акцентують увагу на тому, що наслiдком творчостi є певний
результат. В iнтерпретацiї представникiв зазначеного пiдходу, який є найбiльш поширеним, творчiсть розглядається як цiлеспрямована пошукова
дiяльнiсть, що завершується продуктивним актом (результатом), внаслiдок якого з’являються новi образи, форми їх втiлення, що вирiзняються
неповторнiстю i оригiнальнiстю [10, с. 115].
Цей пiдхiд характеризується iгноруванням тих випадкiв, коли творча дiяльнiсть не завершується створенням якiсно нових духовних або матерiальних цiнностей, або творець не створює образ кiнцевого продукту.
А здiйснена ним iнтелектуальна цiлеспрямована пошукова дiяльнiсть носить творчий характер i є реалiзацiєю окремих правомочностей права на
творчiсть.
Творчiсть не завжди завершується створенням твору (результатом).
Ейнштейн, наприклад, витратив не одне десятилiття на те, щоб створити
єдину теорiю поля. Тридцять рокiв наполегливої, титанiчної творчої працi
так i не завершилися побудовою шуканої наукової теорiї.
Представники другого пiдходу (I. Серебровський, Д. Шапорева, В. Речицький) зосереджують увагу на тому, що творчiсть — це певний усвiдомлений, вольовий, досить трудомiсткий процес, що має на метi досягнення
певного результату. Тобто це сам процес створення людиною духовних та
матерiальних благ, у якому отримання результату є ймовiрним [10, с. 118].
В. Речицький зазначає, що свобода творчостi це певний культурний
iмператив — похiдна вiд взаємодiї трьох елементiв: 1) культури, яка мiстить в собi основнi символiчнi правила; 2) iндивiда — як винахiдника
й постачальника новизни; 3) експертизи творчого символiчного продукту
ринком. У будь-якому випадку свобода творчостi є закономiрним результатом взаємодiї iндивiдуальної свiдомостi з щiльним соцiальним i культурним
контекстом [16].
На наш погляд, зазначений пiдхiд краще вiдображає сутнiсть дослiджуваного поняття, тому що при зайняттi творчою дiяльнiстю результат є
ймовiрним, метою творчостi i не завжди її наслiдком. Право на творчiсть
є одним з основоположних прав людини, яке не залежить вiд створення
якiсно нового результату.
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Характеризуючи творчiсть як категорiю права, слiд вказати, що творчiсть це властивiсть суб’єкта права, яка є особливою формою реалiзацiї
його свободи, що неминуче входить у право. Творчiсть — це процес мислення, який реалiзується людиною в активних дiях i супроводжується
особливим емоцiйним станом, що задiює iнтуїцiю, уяву, фантазiю, досвiд,
вмiння з метою створення, вiдкриття, або вiдтворення чогось якiсно нового чи оригiнального. В процесi творчостi суб’єкт права (людина) реалiзує
можливiсть дiяти вiдповiдно до внутрiшнiх переконань, реалiзуючи свої
iдеї, задовольняючи власнi iнтереси та потреби за умови поваги до прав
та свобод iнших учасникiв правовiдносин. Творчiсть виступає природною
властивiстю i водночас необхiднiстю людини, є втiленням її самодостатностi та iндивiдуальностi.
Закон в рiвнiй мiрi має охороняти як творчий процес, так i результати
творчостi, незалежно вiд того, наскiльки значний елемент творчостi, у чому вiн проявляється i в якiй мiрi. Зважаючи на дослiдження психологiв,
якi вiдзначають важливiсть неусвiдомленої потреби людини у розвитку та
реалiзацiї творчих здiбностей, а також фiлософiв, якi вказують на недосконалiсть пiдходiв до висвiтлення змiсту творчостi крiзь призму соцiальнозначимих, нових результатiв творчостi, можна зробити висновок, що дiюче
законодавство мiстить ряд недолiкiв регулювання творчостi. Творчiсть є
категорiєю права як сутнiсна властивiсть людини. Право на творчiсть випливає iз самої бiологiчної сутностi людини, належить їй з народження,
тобто продиктоване самою природою, тому зрештою i є природним.
Крiм того, категорiя «творчiсть» тiсно пов’язана з правом та процесом
правотворчостi. Станiслав Днiстрянський стверджував: «правнича наука
характеризується творчою силою в правi, вiдповiдно й суддя не може знайти вiдповiдi на всi правовi питання у законi та «мусить не раз оглядатися
за нормами, яких в законi немає». Таким чином, учений дiйшов висновку,
що суддя не може вiдмовлятися вiд вирiшення будь якої справи з причин
браку вiдповiдної правової норми. Iнодi сам закон виразно наштовхує на
свободу творчостi суддi, писав С. Днiстрянський. Iз розвитком права зруйнувалися давнi обмеження щодо формування власного погляду суддi, мiсце
доказової теорiї посiла теорiя вiльного суддiвського переконання, а отже,
у застосуваннi правових приписiв наступила певна свобода суддi [5, с. 72].
Отже, концепцiя творчостi, як мiждисциплiнарна складна система дозволяє нам розглядати феномен творчостi не лише як фiлософську чи психологiчну теорiю, але i як категорiю права, адже це властивiсть суб’єкта
права, яка реалiзується у правовiдносинах. Творчiсть є передумовою суспiльного розвитку i створення всього, що стало для нас звичним явищем.
У правi саме творчiсть послугувала появi звичаю як правила поведiнки,
адже це, перш за все iдея, задум, який згодом еволюцiонував у правовi
системи. Навiть в процесi правотворчостi, який є встановленням державою загальнообов’язкових правил для регулювання суспiльних вiдносин,
реалiзується, творчiсть людини, яка полягає у створеннi чи змiнi правової
норми.
Творча дiяльнiсть є наслiдком самореалiзацiї, виникає з iндивiдуальних особливостей, проявляється в здiйсненнi якоїсь дiяльностi у творчий
спосiб. На наш погляд, визначення творчостi можна подати, як процес мислення, який реалiзується людиною в активних дiях i супроводжується
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особливим емоцiйним станом, що задiює iнтуїцiю, уяву, фантазiю, досвiд,
вмiння з метою створення, вiдкриття чогось якiсно нового чи оригiнального. Творчу дiяльнiсть можна подiлити на iнтегровану i аматорську. Iнтегрована творча дiяльнiсть базується на обдарованостi, талантi, генiальностi, професiйнiй майстерностi. Цей вид творчостi проявляється у творчих
результатах значного наукового чи художнього значення, що мають культурну цiннiсть.
До ознак творчостi як категорiї права можна вiднести наступнi:
• це властивiсть людини як суб’єкта права;
• є особливою формою реалiзацiї свободи;
• реалiзується у правовiдносинах;
• має вольовий характер, адже проявляється в активних дiях людини;
• виступає не лише як об’єкт правового регулювання, а й впливає
на процес виникнення, формування i подальший розвиток права як
первинний засiб правотворення.

Висновки
Концепцiю творчостi зi складними системами спорiднює багато ознак.
Зокрема, в процесi творчостi вiдбувається взаємообмiн iнформацiєю, вона
має свої пiдсистеми у кожнiй галузi знань, узагальнюючи якi можна визначити її внутрiшню будову. Творчiсть в процесi суспiльного розвитку,
безумовно, є адаптивною, починаючи з наскельних малюнкiв, якi вiдповiдали запитам первiсного суспiльства i завершуючи сучасними науковими
розробками в галузi клонування людини, штучного iнтелекту. Все це дає
пiдстави робити висновки, що цей феномен, як система може пiдтримувати
свiй стацiонарний стан, а також має здатнiсть нарощувати впорядкованiсть
i складнiсть за рахунок адаптивної активностi. Крiм того, творчiсть вирiзняється своєю функцiональною та динамiчною складнiстю, що зумовлено
її мiждисциплiнарнiстю.
У фiлософiї теорiя творчостi iнтерпретована рiзноманiтними фiлософсько-свiтоглядними студiями, якi утворюють горизонтальну i вертикальну систему фiлософсько-наукових дослiджень. До вертикальної структури належать фiлософськi пiдходи, якi визначають концепцiю творчостi
як складну систему, яка є адаптивною, тобто змiнюється на основi нової
iнформацiї; емерджентною — розвивається вiд iснуючого до виникаючого.
Теорiя складностi дозволяє перенести у вертикальну структуру дослiджуваної концепцiї, пiдходи якi стали успiшними в фiлософiї творчостi. Узагальнюючи горизонтальну структуру пiдходiв до творчостi у фiлософськiй
думцi слiд виокремити естетичний пiдхiд, iдеалiстичний, теорiю постмодернiзму та iн.
У загальнiй структурi системи психологiчних теорiй творчостi можна
видiлити декiлька пiдсистем, а саме: об’єкт, на який направлена творча
дiяльнiсть; процес та результат творчої дiяльностi; середовище та умови, в яких здiйснюється творчiсть; суб’єкт (особистiсть творця); форми
та способи реалiзацiї творчої дiяльностi тощо. У свою чергу, в кожнiй iз
названих пiдсистем можна видiлити основнi її складовi. Так, наприклад,
процес творчої дiяльностi може мати такi складовi як визначення мети;
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формування та реалiзацiя задуму; особистiсть творця iз врахуванням iндивiдуальних здiбностей (iнтелект, темперамент, вiк, характер); середовище
та умови в яких вiдбувається творчий процес тощо.
Концепцiя творчостi, як мiждисциплiнарна складна система дозволяє
нам розглядати феномен творчостi не лише як фiлософську чи психологiчну теорiю, але i як категорiю права, адже це властивiсть суб’єкта права,
яка реалiзується у правовiдносинах. Творчiсть є передумовою суспiльного
розвитку i створення всього, що стало для нас звичним явищем. У правi
саме творчiсть послугувала появi звичаю як правила поведiнки, адже це,
перш за все iдея, задум, який згодом еволюцiонував у правовi системи.
Навiть в процесi правотворчостi, який є встановленням державою загальнообов’язкових правил для регулювання суспiльних вiдносин, реалiзується,
творчiсть людини, яка полягає у створеннi чи змiнi правової норми.
Творча дiяльнiсть є наслiдком самореалiзацiї, виникає з iндивiдуальних особливостей, проявляється в здiйсненнi якоїсь дiяльностi у творчий
спосiб. До системи творчостi у правi належить лiтературна, художня, наукова i технiчна творчiсть. Система творчої дiяльностi подiляється на iнтегровану i аматорську. Iнтегрована творча дiяльнiсть базується на обдарованостi, талантi, генiальностi, професiйнiй майстерностi. Цей вид творчостi проявляється у творчих результатах значного наукового чи художнього
значення, що мають культурну цiннiсть.

Лiтература
[1] Ананьев Б. Г. 1967. Психологическая структура человека как субъекта. Человек и общество. № 2:253-249.
[2] Андрущенко В. 2020. Освiта пiсля пандемiї. Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем. № 17:5–13. http://orcid.org/0000-0002-79975913
[3] Бурдо Н. Б. 2008. Сакральний свiт трипiльської цивiлiзацiї. Київ : Наш
Час.
[4] Гусарєв С. Д., Бiлозьоров Є. В. 2017. Дiяльнiсний пiдхiд як структурний компонент методологiї сучасного правознавства. Методологiя
в правi / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. I. А. Безклубого. Київ :
Грамота, 128.
[5] Днiстрянський С. 1923. Загальна наука права i полiтики. Наклад українського унiверситету в Празi. Друк державної друкарнi в Празi. Прага.
[6] Каган М. С. 1974. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). Москва : Политиздат.
[7] Коханова О. П. 2016. Iсторiя психологiї: вiд античностi до початку
ХХ столiття : навч. посiб. Київ : Iнтерсервiс.
[8] Креативная педагогика и психология 2004. : учебное пособие / А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский. Москва : Академический проект.
[9] Новiков Б. 2011. Фiлософiя як теорiя i методологiя творчостi. Вiсник
Нацiонального технiчного унiверситету України «Київський полiтехнiчний iнститут». Фiлософiя. Психологiя. Педагогiка. № 2:108–113.

Концепцiя творчостi як мiждисциплiнарна складна адаптивна система

83

[10] Опольська Н. М. 2020. Право на свободу творчостi : монографiя. Вiнниця: ТОВ «ТВОРИ».
[11] Отич О. М. 2007. Мистецтво у системi розвитку творчої iндивiдуальностi майбутнього педагога професiйного навчання: теоретичний i методичний аспекти : монографiя. Чернiвцi : Зелена Буковина.
[12] Паламарчук Є., Мудраков В. В. 2012. Творчiсть як епiстема трансдисциплiнарної акмеологiї. Педагогiчний дискурс. Вип. 11:219.
[13] Пiдопригора О. А., Пiдопригора О. О. 1998. Право iнтелектуальної власностi України : навч. посiбник для студентiв юрид. вузiв i фак. ун-тiв.
Київ : Юрiнком Iнтер.
[14] Пономарёв Я. А. 1960. Психология творческого мышления. Москва :
АПН РСФСР.
[15] Потебня Олександр Опанасович. 2002. Фiлософський енциклопедичний
словник / гол. ред. В. I. Шинкарук. Київ : Iнститут фiлософiї iменi
Григорiя Сковороди НАН України : Абрис.
[16] Речицький В. 2019. Про цензуру (з приводу перевiрки на вiдповiднiсть Конституцiї України окремих положень законiв України «Про
кiнематографiю» та «Про телебачення i радiомовлення») Права Людини в Українi. Iнформацiйний портал Харкiвської правозахисної групи. http://khpg.org/index.php?id=1550672973#_ftnref1 (дата звернення:
12.12.2020).
[17] Роменець В. А. 2004. Психологiя творчостi : навч. посiб. Вид 3-тє, переробл. i допов. Київ, Либiдь.
[18] Рубинштейн С. Л. 2002. Основы общей психологии : учебное пособие.
Санкт-Петербург : Питер.
[19] Черняк Ю. И. 1970. Анализ и синтез систем в экономике. Москва :
Экономика.
[20] Thurner S. 2016.Visions for Complexity. World Scientific. Singapore.

References
[1] Anan’ev B. H. 1967. Psihologicheskaya struktura cheloveka kak sub’ekta.
Chelovek i obschestvo. № 2:253–249.
[2] Andruschenko V. 2020. Osvita pislia pandemii. Mizhdystsyplinarni doslidzhennia skladnykh system. № 17:5–13. http://orcid.org/0000-0002-79975913
[3] Burdo N. B. 2008. Sakral’nyj svit trypil’s’koi tsyvilizatsii. Kyiv.: Nash
Chas.
[4] Husariev S. D., Bilozorov Ye. V. 2017. Diial’nisnyj pidkhid iak strukturnyj
komponent metodolohii suchasnoho pravoznavstva. Metodolohiia v pravi
/ za zah. red. d-ra iuryd. nauk, prof. I.A. Bezkluboho. Kyiv : Hramota.
[5] Dnistrians’kyj S. 1923. Zahal’na nauka prava i polityky. Naklad ukrains’koho universytetu v Prazi. Druk derzhavnoi drukarni v Prazi. Praha.
[6] Kahan M. S. 1974. Chelovecheskaya deyatel’nost’ (opyt sistemnogo analiza). Moskva : Politizdat.
[7] Kokhanova O. P. 2016. Istoriia psykholohii: vid antychnosti do pochatku
KhKh stolittia : navch. posib. Kyiv : Interservis.

84

Б. Андрусишин, О. Токарчук, Н. Опольська, Є. Бiлозьоров

[8] Kreativnaya pedagogika i psihologiya 2004. : uchebnoe posobie / A. V. Morozov, D. V. Chernilevskij. Moskva : Akademicheskij proekt.
[9] Novikov B. 2011. Philosophy as theory and methodology of creativity.
Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic
Institute". Philosophy. Psychology. Pedagogy. No. 2:108-113.
[10] Opol’s’ka N. M. 2020. Pravo na svobodu tvorchosti: monohrafiia. Vinnytsia:
TOV «TVORY».
[11] Otych O. M. 2007. Mystetstvo u systemi rozvytku tvorchoi indyvidual’nosti
majbutn’oho pedahoha profesijnoho navchannia: teoretychnyj i metodychnyj
aspekty : monohrafiia. Chernivtsi : Zelena Bukovyna.
[12] Palamarchuk Ye.Mudrakov V. V. 2012. Tvorchist’ iak epistema transdystsyplinarnoi akmeolohii. Pedahohichnyj dyskurs. Vyp. 11:219.
[13] Pidopryhora O. A., Pidopryhora O. O. 1998. Pravo intelektual’noi vlasnosti
Ukrainy : navch. posibnyk dlia studentiv iuryd. vuziv i fak. un-tiv. Kyiv :
Yurinkom Inter.
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Записки о времени
Наталия Кондратьева
What is time? Time is a frequently and widely used word. That is why the
concept of time seems very simple and close to everyone. Back in the fifth
century blessted Augustine noticed that this clarity exists as long as we
do not focus our attention on this concept. And then we get to a deadlock.
However, you cannot give yourself an account of what we are measuring
when we are measuring time.

«Настоящий автор хорошо сознает, что он не первый, кто обсуждает вопросы, составляющие содержания данной статьи и что догадки его предшественников были либо признаны неверными, либо недоказуемыми, следовательно, в конечном счете неинтересными. Он не будет слишком удивлен, если настоящая статья разделит судьбу этих предшественников.
Он чувствует, однако, что многие из более ранних
спекуляций по этому предмету, даже если их нельзя
оправдать, стимулировали наше мышление и эмоции
и вносили вклад в возрождение научного интереса
к данному вопросу».
Юджин Вигнер [1]

«Никакой отдельной науки о времени как предмете,
объекте или явлении не существует. Что такое время? Время есть часто и широко употребляемое слово
и понятие и потому само по себе кажется очень простым и всем близким. Но как еще заметил в V веке
блаженный Августин эта простота и понятность существует до тех пор, пока мы не сосредотачиваем на
этом понятии своего внимания, вдумываемся и пытаемся точнее определить, что же оно такое? И тогда
мы положительно становимся в тупик. И решительно нельзя дать себе отчет, что же мы измеряем, когда
его измеряем».
Геннадий Аксенов [2]
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Запись 1
Первобытные люди имели смутные представления о времени. Животные не имеют понятия времени, не знают ничего о начале и конце жизни.
Время начинает быть с определенной стадии развития человеческого сознания и мышления. Человеческое время привязано к астрономическому
ритму вращения небесных тел: вращению Земли вокруг своей оси — сутки
или 24 часа, вращению Земли вокруг Солнца — год или 365 суток и т. д.
Вращение небесных тел подчинено закону цикличности, однако круги
циклов не накладываются один на другой, а развиваются по спирали, что
рождает прошлое и будущее и создает эволюционное движение. Мысленно
мы можем обращаться к прошлому и строить будущее. Мы можем рассматривать настоящее как разрез явлений во времени. Если бы удалось по
орбите движения Земли устремиться в направлении, обратном ее движению, то время бы остановилось. Если скорость движения еще повысить,
то прошлое Земли можно было бы увидеть в соответствии с быстротой
движения вспять по орбите. Орбита не повторяется в пространстве, ибо
движение Земли спирально в ее расширяемомся устремленном беге вместе
со всей солнечной системой.
Наличие количества времени у человека в котором он существует,
определяется его сознанием. Человек имеет столько времени для своих
планов, сколько вмещают его мысли. Если человек живет планами поехать
летом в отпуск и купить новый диван, то у него есть несколько месяцев.
Если человек мыслит себя в рамках своей земной жизни, — у него есть
несколько десятков лет. Если он допускает и думает о существовании после
физической смерти, то у него сотни или тысячи лет. И так далее...
Восприятие времени человеком так же относительно и зависит от плана на котором находится сознание: вот вы летите в самолете и ждете когда
закончится время полета, ваше сознание находится на физическом плане
и вы следите за движением пассажиров, стюардесс, за облаками в иллюминаторе и т. д., — время длится долго, но если во время полета вы решаете
математическую задачу и ваше сознание переносится на ментальный план,
то вы вдруг понимаете, что самолет уже приземлился, а время пролетело
незаметно.
Время рождается на определенном этапе эволюции и на определенном
этапе перестает существовать. Время перестает существовать в нашем земном понимании, когда сознанию становиться доступен план где все «здесь
и сейчас». Ученые уже пытаются описывать физико-математическими моделями непроявленные (с точки зрения земного существования) планы
бытия. Например, замечательно пространство H, которое предложил рассматривать Пенроуз, — H = CP3 (все CP3 шестимерно). Юрий Манин
пишет по поводу этого пространства: «Сам „рай Пенроуза“ H = CP3 пространство, где помещаются все небеса, но ничего не осталось от земного
пространства-времени, естественно назвать раем. ... Имеются глубокие физические основания считать, что мир, заполненный лишь излучением (или
частицами, летящими с околосветовыми скоростями, почти вдоль световых
конусов), должен лучше описываться в терминах геометрии H, чем уже
привычного нам вещественного четырехмерья. К пространству-времени

Записки о времени

89

нас привязывает масса, она мешает нам лететь со скоростью света, когда
время останавливается, а пространство теряет смыл. В мире света нет ни
точек, ни времени; сотканные из света существа жили бы «нигде» и «никогда» (или «здесь» и «сейчас»), лишь поэзия и математика способны говорить о таких вещах содержательно [3]. Это вовсе не означает, что на плане,
где отсутствует масса и мы имеем дело с тонкой энергией и существами
«сотканными из света» отсутствует движение сознания этих существ и скорости мыслей, которые направляют эти сознания. Сознания сотканных из
света тел определяются мыслями, они сосредоточены на том, на чем сосредоточена мысль, а скорость движения мысли — мгновенность. Мгновенность еще не осознанное свойство непроявленных планов бытия и обратная
сторона Вечности. Время же физического мира там отсутствует.

Запись 2
Исследуя время, размышляя о нем, мы касаемся области философии.
Древнегреческие философы размышляли о времени, пытались понять, —
время непрерывно или дискретно, как оно сочетается с вечностью и т. д.
Большое влияние на понимание времени имело представление о времени
Платона. Платон исходил из одного из своих основных тезисов о наличии
двух миров, — вечного мира реальности (мира Идей) и мира его временных
отражений (теней) в проявленном космосе. Эта идея стала краеугольным
камнем платонизма и объективного идеализма в целом. Она была изложена Платоном в 360 году до нашей эры в седьмой главе его книги «Государство» («Миф о Пещере»). Согласно этой идеи, Вечность, по представлению Платона, принадлежит непроявленному плану Мирового Разума,
о котором на данном этапе эволюции мы ничего знать не можем, можем
только принять, что он существует. А время, по представлению философа,
принадлежит проявленным планам, которые возникают из непроявленного
и снова растворяются в нем. Циклы времени с древних времен рассматривались в различных религиозных философиях как Вечное Дыхание мира.
Сегодня ряд ученых рассматривает гипотезу о периодическом рождении
из плана непроявленного мира физического, его развития и последующего
растворении опять в непроявленном. Так, рассматривается гипотеза, что
эоны циклической Вселенной отделены друг от друга событием Большого
Взрыва. Коллапс сверхмассивных «черных дыр» перед Большим Взрывам
производит возмущения в виде гравитационных волн, которые, передают
информацию от эона к эону и таким образом можно говорить об эволюции
периодически возникающих космосов [4]. По последним данным ученых
космос имеет малый объем вещества по сравнению с объемом «полевого
пространства» или вакуума. А все малое говорит о его временности.
Содержательно говорить о таких вещах как непроявленные планы
бытия с их атрибутами, такими как ритм, мгновенность, вечность, может
не только поэзия и математика, но еще и музыка. Скрябин говорил о написании своей симфонии «Прометей»: «В «Прометее» у меня будут такие
медленные темпы, которых никогда ни у кого не было, медленные как угодно — они должны длиться как вечность, — потому, что ведь это вечность
должна пройти от момента томления до полной материализации... У меня
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будут и такие быстрые темпы, как никогда не были, в самом конце. В этот
самый момент и будет созерцание гармонии, и наступит дематериализация,
потому что это — одно и тоже [5]. Скрябин хотел в музыке отразить длительный путь «падения в материю», дифференциацию, разъединение для
дальнейшего опыта прохождения пути поиска единства, а окончательный
акт дематериализации он называл Мистерией. Мистерия как завершение
«дня» эона, предпологала возвращение к Единству, лежащему в глубокой
«ночи» эона. И так «сутки» за «сутками»....

Запись 3
Вечность по Платону есть прообраз, а время есть его образ, который
тем не менее не может быть безотносительным к прообразу. Т. е. Вечность
и время связаны как Идея и ее воплощение, как непроявленный Мировой
Разум и космос. Мысля время соотнесенным с вечностью, Платон рассматривал его как категорию космическую, — оно возникает вместе с космосом, явлено в движении небесных тел и подчинено закону числа. Поскольку космос не вечен, то он может иметь так же и конец существования, а,
следовательно, и конец времени данного цикла.
По закону аналогии, как уже было отмечено, человеческое время возникает на определенной стадии человеческой эволюции и перестает существовать на определенном этапе развития. Так же и для конкретного
человека время не осознается с момента рождения, первые годы своей жизни человек ближе к ощущению какого-то безвременья, вечности и только
с развитием сознания, годам к 4-5 в конкретную человеческую жизнь входит понятие время. — Мы имеем дело с целой иерархией циклов времени.
Возможно, что Боги говорят с людьми языком математики. Философская доктрина Платона о существовании мира Идей и мира их отражений
(теней) уже нашла свое рассмотрение в математике [3,6]. Математическое
моделирование процессов наблюдаемого мира в сочетании с идеями, их
породившими, позволяет лучше понять как сами процессы, так и их идеи.
В нашем проявленном мире мы имеем дело с множеством разнообразных процессов, протекающих во времени: процессы рождения — гибели
в живом веществе, создания — разрушения материалов различных конструкций, процессы роста кристаллов и разложения атомов...
Еще в XVII веке математик и философ Декарт высказал идею о существовании множества времен: для каждого процесса должно существовать
индивидуальное время его протекания.
В ХХ веке в естествознание вошли понятия биологического и геологического времени, случайного имнимого времени и других времен. Время
стало способом познания плотного мира и в каждом процессе и в каждом
из видимых миров имеет свое особое относительное выражение.
Более глубокое понимания процессов, происходящих на Земле, по закону аналогий могут помочь глубже понять процессы происходящие в космосе и наоборот, ведь аналогичные процессы базируются на одних и тех
же идеях.
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Запись 4
Великий Ньютон считается одним из основоположников современной
науки. Исходя из своих философско-религиозных воззрений, он дал свое
понимание времени. Так же как и Платон, Ньютон рассматривал два мира, — мир божественный, совершенный и мир физический, наблюдаемый.
Для божественного мира Ньютон ввел Абсолютное время, — для физического относительное. В божественном мире Ньютона время протекает
с абсолютной математической точностью. Это означает, что два соседних
промежутка времени совершенно равны друг другу. В физическом наблюдаемом мире, в отличие от мира божественного, все относительно недолговечно и время является атрибутом движения. Для этого мира Ньютон
ввел относительное время.
В дальнейшем развитии науки Абсолютное время Ньютона стало употребляться как всеобщее и единственное время, принадлежащее миру в целом. Так продолжалось почти до ХХ века, когда это время обнаружило
свое несовершенство. Физики вернули относительное время и Эйнштейн
ввел четырехмерный пространственно-временной континиум, дополнив трехмерное пространство координатой времени.
Однако и это расширение рассмотрения времени не дало решения для
многих процессов физического плана. Владимир Вернадский поднял вопрос о рассмотрения времени-дления в живой материи. Вернадский писал:
«Время связано в нашем сознании с жизнью... Время, ранее существовавшее в сознании ученых как ни с чем не связанный параметр физических
уравнений, есть явление природы, сопряженное с закономерными сроками
существования вещества и живой материи» [2]. Вернадский считал, что
время смены поколения организмов, жизни популяции, может быть принято за естественную единицу биологического времени при изучении биологических процессов. Ряд ученых сегодня высказывает мнение, что при
математическом моделировании процессов в биологии нужно использовать
именно биологическое время.
В своей Нобелевской лекции в 1977 году Илья Пригожин так же подчеркивал, что время не есть оторванный от реальных процессов параметр,
он говорил: «Время приобретает свой истинный смысл, связанный с необратимостью, или даже с «историей» процесса, а не является просто геометрическим параметром, характеризующим движение».
Процессы протекающие в физическом мире живой и неживой природы зависят от многих случайных факторов. Поэтому возникла необходимость рассмотреть случайное время.
Размышляя о случайном времени, математик Юрий Кондратьев приводит простейший пример случайного времени: если мы возьмем несколько
человек одинаковой физической подготовки, для которых характерна скорость пешего хода 4 км/час и которым нужно пройти 8 км, то реально,
все они пройдут этот путь с разным временем, — на время прохождения
пути может повлиять погода, встретившиеся по дороге события, количество остановок в пути для отдыха и т. д. — время прохождения пути будет
случайным. Однако описание случайного времени потребует использования абсолютного времени Ньютона, что еще раз указывает на связь мира
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идеального и мира проявленного, физического. Времена различных процессов физического мира будут использовать для своего описания время
Ньютона (или Платона), ибо возвращаясь к мифу Платона о «Пещере»
физический мир есть «тень» мира идеального.
В зависимости от длительности процессов физического мира используются разные единицы времени, в основе которых лежат все те же годы или секунды, — числа по законам которых происходит движение космических тел. Для геологического времени используются декамериады
(одна декамериада равна 100 000 лет), для микропроцессов зептосекунды.
В 2020 году физики из университета Гете в Германии (группа профессора
Рейнхарда Дернера) измерили наименьший временной интервал в прямом
измерении, — время требуемое фотону, чтобы пересечь молекулу водорода.
Это время составило 247 зептосекунд или 2,47 × 10−19 секунды.
Время разных процессов, разные часы (солнечные, астрономические,
атомные...), философские концепции о времени и научные эксперименты...
Время остается загадкой и притягивает своими тайнами. В начале нашего
века вышла в свет книга Крэйга Коллендера «Время в комиксах» (издание
для досуга) и здесь следует отметить, что в этой «несерьезной» книге представлен вполне серьезный глоссарий основных терминов, имен и понятий
о времени, он занимает 17 (!) страниц.

Запись 5
Общепринято считать, что человек обладает телом, душой и духом.
Однако это утверждение часто воспринимается как религиозно-философская доктрина и наука на сегодняшний день не дает научного определения
что такое душа или дух. Принято считать, что душа это нематериальная
сущность человека, в которой выражена способность человека ощущать,
мыслить, сознавать, чувствовать. Дух определяется как высшее проявление души человека, характеризующееся сильной волей и наделяющее человека способностью творить, быть сопричастным Творцу. В тоже время,
мы видим, что научная трактовка человеческого сознания эквивалентна
определению души. Ученые рассматривают сознание как научное понятие,
включая в него способность воспринимать и творить информацию.
Исследованием сознания занимается не только психология («душа»
по гречески «психе»), которая исследует влияние различных событий на
наши чувства и мысли, влияние наших чувств и мыслей на сознания других людей, феномены гипноза и вспоминания событий далекого прошлого, и т. д. Исследованием сознания сегодня занимаются нейролингвистика
и нейробиология. Нейробиология, в свою очередь, сотрудничает с информационной физикой, которая включает в себя разделы квантовой криптографии, квантовой телепортации, квантового компьютинга... Говоря о недоступном нам сегодня мире непроявленных планов бытия, мире всезнания
и чувствопонимания, которые сегодня мы не можем исследовать никакими современными технологиями, мы можем подумать о единицах времени
Планка. Одна единица времени Планка в 20 миллиардов раз меньше времени прохождения фотоном молекулы водорода и с нашей точки зрения
может рассматриваться как Мгновенность. Мы можем рассмотреть едини-
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цы времени и во много раз меньшие единицы Планка и придти к осознанию
беспредельности как Вечности так и Мгновенности, — атрибутов идеального мира где живут Идеи.

Запись 6
Отсутствие взаимопонимания между учеными и религиозными философами часто лежит в области терминологии. Как и термин «душа»,
понятие «аура» не популярно в научной среде, хотя вполне научно понятие «энергоинформационного поля» человека.
Еще в середине ХХ века физики Кирлиан сфотографировали электромагнитные излучения человека, а сегодня научно доказано, что нейроны
мозга и нервные узлы человека могут излучать фотоны (свет) и, возможно, другие, еще не открытые частицы квантовых измерений. Энергоинформационное поле человека существует вне физического тела человека,
но тесно связано с его мозгом и нервными узлами. Во время сна, когда
связь энергоинформационного поля с мозгом ослабевает, «аура» получает
некую свободу и возможность «путешествовать», может контактировать
с планами более высоких измерений и получать от туда информацию. Эта
информация, в свою очередь, будучи воспринята мозгом, кодируется ассоциациями нашего сознания и представляется нам в виде сновидения.
Здесь следует заметить, что время сна может не совпадать с временем приснившихся событий, — сон, (как правило) длящийся 120-180 секунд
может переживаться как события многих часов. Так же следует отметить,
что врачи анастезиологи часто отмечают явления, когда пациенты после
наркоза рассказывают о событиях в которых не могли участвовать в реальной жизни.

Запись 7
В конце 60-тых годов прошлого века чешский ученый Иржи Земан
написал книгу «Познание и информация» в которой рассмотрел вопрос
о связи накопления информации и времени [7]. Он пришел к выводу, что
расширение сознания за счет накопления информации влияет на время.
Умение анализировать информацию за счет развития ментальности,
творить свою собственную информацию и посылать ее в пространство влияет на время. Время при движении от биосферы к ноосфере замедляется.
Время стремиться к нулю при достижении всеведения и всезнания. Человек есть процесс, процесс развития сознания и движения в направление
ноосферы. В данном процессе время выступает как атрибут сознания. Следовательно время есть атрибут эволюции в ее движении от материального
к идеальному.
Гипотеза ученых о том, что существует связь между накоплением информации и временем нашла свои подтверждения в исследованиях ученых
ряда университетов, исследования которых были опубликованы в журнале «Nature Communication» в октябре 2020. Ученые заявили об открытии
феномена квантового замедления времени. Для изучения квантового замедления времени физики объединили принципы квантовой информатики
с квантовой теорией гравитации.
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На наш физический материальный мир законы квантовой механики
практически не влияют. Они не влияют на жизнь объектов крупнее атомов
и заряженных частиц то той причине, что их работе на более крупных масштабах мешает замедление времени, порожденное гравитацией. И, как мы
уже отмечали, в свою очередь, масса и заряд не позволяют частицам летать
со скоростью света. Мир как бы состоит из минимум двух планов, — один
состоит из атомов и молекул, это наш проявленный физический мир, где
время положительно и следствия идут за соответствующими причинами,
образуя пластичное будущее из-за свободной воли людей. На другом плане
фотоны, нейтрино и другие еще не открытые частицы, которые движутся
с околосветовыми, световыми и сверхсветовыми скоростями, являя с точки
зрения Земли отрицательное время и разрывая причинно-следственные
связи, ставя следствия впереди причин, что не находит объяснения в классической физической науке, но может быть объяснено в квантовой физике.
Возможно проблему причинно-следственных связей в квантовых измерениях можно будет решить с использованием теоремы Роберта Героха (Robert
Geroch. Geroch’s splitting theorem).
В фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев», явившийся Рублеву
дух его умершего учителя Феофана Грека говорит: «Здесь все не так, как
у вас на Земле...».
Наука уже вплотную подошла к изучению границы между нашим
проявленным физическим миром и миром, где живут «существа из света».

Запись 8
Квантовая физика приоткрывает завесу жизни на планах, где живут
человеческие сознания или «существа из света» и позволяет получить некоторые представления о тайнах пространства-времени на этих планах. Одна
из тайн, — квантовая суперпозиция. Суперпозиция есть понятие о том, что
крошечные объекты могут существовать в нескольких местах или состояниях одновременно. Ученые предположили наличие у квантовой частицы
волновых свойств и эксперимент подтвердил, что фотон реально может
пройти одновременно через две щели, расположенные в разных местах
пространства. В этом случае можно представить, что фотон находится
в состоянии пространственной протяженности. И это похоже на то, что
религиозные философы называют «делением духа».
В 1961 году в Лондоне вышла знаменитая работа Юджина Вигнера
о сознании в квантовых измерениях, — «Remarks on the mind-body question». Вигнер начал эту статью очень смелым для своего времени (и для
нашего времени тоже) замечанием: «Всего несколько лет назад «существование» ума или души страстно отрицалось большинством ученых-физиков.
Блестящие успехи механической и, в более общем плане макроскопической
физики и химии затмило очевидный факт, что мысли, желания и эмоции
не состоят из материи, ...».
Один из выводов, которые делает в своей работе Вигнер, — это то,
что квантовое описание объектов подвергается влиянию впечатлений от
мыслительных и чувственных процессов, входящих в сознание. Вигнер делает так же вывод, что человеческое сознание может влиять на окружа-
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ющий мир и можно продолжить это утверждение, сказав, что сознание
может влиять на время.
В процессе познания наукой тех составляющих человека, которые
принято называть душа и дух, открытия законов планов их обитания,
придет понимание еще многих особенностей времени и оно перестанет быть
тайной. А пока мы имеем самые разные теории времени, начиная от теорий
отрицания существования времени, до теорий циклов времени, сторонников и противников теории «стрелы времени» и т. д.

Запись 9
Сегодня, некоторые гении человечества, достигая в духе высоких планов бытия, приносят нам оттуда информацию, позволяющую приблизиться
к тайне времени.
Выдающийся композитор Софья Губайдулина пишет: «Хочу в своей музыке осуществить настоящее длящееся время, которого в жизни нет.
В жизни-то нет настоящего длящегося времени — мы не имеем вообще
настоящего времени в жизни, мы все время переходим из прошлого в будущее, ... по существу, только в искусстве можно достичь, когда настоящее
длится, и оно длится с помощью музыкальной формы». [8]
Как можно представить настоящее длящееся время? — Все космические тела излучают лучи, то есть отражают себя в пространстве. И Землю
достигают лучи давно погасших и умерших планет. Луч несет в себе историю (информацию) исчезнувшего мира как бы вытянутого в пространстве
в течении миллионов или миллиардов лет полета этого луча в космосе.
Но этот протяженный во времени в мировом пространстве луч существует
в нем ныне, в настоящем, как одно целое. В Космосе существует великое
вечное ныне, запечатленное в лучах от космических тел. Если бы мы могли нашими мыслями и сознанием касаться срезов этих лучей, мы могли
бы получать информацию о происходившем в тот момент на данном космическом объекте. Мы можем иметь отражение этого явления в нашей
земной жизни как, например, фильм или альбом с фотографиями человека, который уже умер, но фильм или этот альбом находятся в настоящем
и мы можем в любой момент коснуться нашим сознанием моментов этого
прошлого.
Наше земное вчера, сегодня, завтра есть отражение космического прошлого, существующего в длящемся настоящем и будущего, которое будучи запланировано высшим разумом и результатом причинно-следсвенных
связей становится уже прошедшим. И только закон свободной воли вносит
свои корректировки в будущее, делая возможным эволюционное развитие.
И в этом длящемся настоящем нет нашего земного пространства — времени
а есть «здесь и сейчас», которое наука еще должна изучить.
Сегодня мы можем сформулировать два аспекта тайны времени: тайна прошедшего и будущего в длящемся настоящем и тайна пространства —
времени как квантовой суперпозиции, возможности нахождения сознания
одновременно в разных точках пространства. Обе эти тайны связаны со
способностью нашего сознания существовать на разных планах бытия,
в пространствах более высоких измерений.
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Наше сознание, имея свойство излучать, придает своим частицам волновые свойства и дает возможность находится им в радиусе своего луча.
Чем выше напряжение сознания, тем больше пространство в котором оно
может пребывать. (Это как луч от карманного фонарика или от мощного прожектора.) К тайнам пространства-времени, а, следовательно, и к
тайнам жизни человека на разных планах бытия, уже вплотную подошла
наука. И можно только мечтать как преобразиться жизнь человечества,
когда эти тайны перестанут быть тайнами.
Выдающийся математик и кибернетик Виктор Глушков, создатель
первого в СССР персонального компьютера, будучи тяжело болен, в последнем разговоре с женой вспомнил как в молодости дарил ей далекие
созвездия и желая утешить сказал: «Не расстраивайся! Ведь через подаренные мной созвездия когда-нибудь будет проходить свет нашей Земли,
и на каждом мы будем появляться снова молодыми. Так и будем в вечности
всегда вместе!» [9].
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Jerusalem, 1995; adaptation — Haletska, 2003) and the author’s questionnaire «Student self-efficacy profile» (Muzyka, 2018). On the basis
of discourse analysis of students’ statements, five topics of self-efficacy
development were distinguished: goals and motives, abilities, reflection,
resilience to failures, self-development. It was found that there is a direct
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self-efficacy of students who have achievements and those who do not.
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The results of factor-semantic analysis of a survey of students with experience of achievement were used to clarify the names of the scales and
the content of the statements that fill them, and allowed to distinguish another scale. Thus, we have developed the questionnaire «Profile of students’ professional self-efficacy», which consists of the following scales: «leadership, goals and motives of professional activity», «ability and confidence», «reflection and personal standards», «resilience to
failure, overcoming and will», «self-education and self-development» and
«value experience».The еmpirical results of the study allow to identify the
factors of development of self-efficacy as a personal resource of professionalization: 1) defining the far and near goals related to mastering the
profession; 2) leadership development based on subject activity and selfdevelopment of abilities; 3) development of will in overcoming difficulties;
4) development of reflection of achievements and fixation of personal value
experience.
The results of the research can be used by teachers and psychologists to
diagnose the individual structure of students’ self-efficacy and to develop
programs of individual counseling and group trainings on this basis.
Keywords: educational and professional activity; professionalization; selfefficacy; student age; values; value experience; value consciousness

Анотацiя. У статтi проаналiзовано змiстовi та структурнi особливостi дискурсу розвитку самоефективностi студентiв та окреслено його ресурсний потенцiал у цiннiсно-мотивацiйнiй саморегуляцiї процесу професiоналiзацiї. У дослiдженнi використано методику «Шкала
самоефективностi» (Schwarzer & Jerusalem, 1995; адаптацiя — Галецька, 2003) та авторський опитувальник «Профiль самоефективностi
студентiв» (Музика, 2018). На основi дискурс-аналiзу висловлювань
студентiв виокремлено п’ять тем розвитку самоефективностi: цiлi та
мотиви, здiбностi, рефлексiя, стiйкiсть до невдач, саморозвиток. Встановлено, що iснує пряма залежнiсть мiж показниками самоефективностi i досвiдом досягнень.
Факторно-семантичний аналiз результатiв опитування пiдтвердив
iснування структурних i змiстових вiдмiнностей у семантичному просторi самоефективностi студентiв, якi мають значущi досягнення на
етапi пiдготовки до майбутньої професiйної дiяльностi, i тих, якi не мають. Для перших характерна бiльш виражена диференцiацiя факторної структури, що є показником семантичної гнучкостi i вищого ресурсного потенцiалу розвитку самоефективностi. У семантицi навчальнопрофесiйної дiяльностi студентiв без досягнень переважно вiдображено їхню орiєнтацiю на основнi вимоги освiтнього середовища за мiнiмуму власної активностi.
Результати факторно-семантичного аналiзу опитування студентiв iз
досвiдом досягнень були використанi для уточнення назв шкал i змiсту
тверджень, що їх наповнюють, та дозволили виокремити ще одну наскрiзну шкалу. Таким чином, розроблений нами опитувальник «Профiль професiйної самоефективностi студентiв» складається з таких
шкал: «лiдерство, цiлi та мотиви професiйної дiяльностi», «здiбностi
й упевненiсть», «рефлексiя й особистi стандарти», «стiйкiсть до невдач, долання i воля», «самоосвiта i саморозвиток» та «цiннiсний досвiд».
Результати дослiдження можуть використовуватися викладачами
i психологами з метою дiагностування iндивiдуальної структури самоефективностi студентiв i розроблення, на цiй основi, програм iндивiдуальних консультацiй та групових тренiнгiв для її розвитку.
Ключовi слова: навчально-професiйна дiяльнiсть; професiоналiзацiя;
самоефективнiсть; студентський вiк; цiнностi; цiннiсний досвiд; цiннiсна свiдомiсть
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Вступ
Самоефективнiсть як важливий особистiсний феномен, що характеризує впевненiсть людини у спроможностi контролювати подiї власного
життя та досягати поставлених цiлей, базується на персональному цiннiсному досвiдi й сформованих на його основi механiзмах внутрiшньої мотивацiї. У цьому аспектi самоефективнiсть є вагомим чинником первинної
професiоналiзацiї, успiшнiсть якої обумовлюється як умовами навчання
професiї, так i внутрiшнiми психологiчними особливостями майбутнiх фахiвцiв. Серед останнiх значущими є суб’єктивнi уявлення студентiв про
розвиток самоефективностi, оскiльки вони вiдображають самосприймання
й самооцiнку актуальних i потенцiйних можливостей, ресурсiв, напрямкiв
i перспектив особистiсного зростання, визначають мотивацiю й професiйну
спрямованiсть у конкретних соцiальних умовах.
За А. Бандурою, автором концепцiї самоефективностi, (саме вiн увiв
поняття «self-efficacy» у науковий обiг), самоефективностi належить провiдна роль у дiяльностi людини та самомотивацiї [13]. Високий рiвень самоефективностi, з одного боку, сприяє розвитку мотивацiї досягнень áктором
i самоповаги, а з iншого, завдяки формуванню переконань людини у власнiй ефективностi, визначає спосiб її дiй, рiвень докладених зусиль, стiйкiсть перед викликами та готовнiсть долати перешкоди для досягнення
мети.
Упродовж останнiх рокiв активно ведуться дослiдження професiйної
самоефективностi у зв’язку з розвитком професiйної самосвiдомостi [3];
професiйним самоздiйсненням особистостi [5]; пошуком її мотивацiйних детермiнант [6]; розвитком самоефективностi на рiзних стадiях професiйного
становлення фахiвця [1]; вивченням особистiсно-цiннiсних чинникiв розвитку самоефективностi студентiв [8] тощо.
У результатi цiлої низки наукових пошукiв зарубiжнi дослiдники виявили сталi взаємозв’язки мiж феноменом самоефективностi та, зокрема:
з впевненiстю у собi та самооцiнкою [16]; з впливом сумлiнностi, академiчної самоефективностi та самооцiнки у контекстi академiчної прокрастинацiйної поведiнки студентiв [14]; з функцiонуванням самоефективностi та
самооцiнки як буферiв негативного впливу зростаючого навантаження на
вигорання [17]; з посередницькою роллю самооцiнки та самоефективностi у зв’язку з розвитком професiйної самосвiдомостi [3]; з професiйним
самоздiйсненням особистостi [5]; з пошуком її мотивацiйних детермiнант
[6]; з розвитком самоефективностi на рiзних стадiях професiйного становлення фахiвця [1]; з вивченням особистiсно-цiннiсних чинникiв розвитку
самоефективностi студентiв [8]; з соцiальною пiдтримкою та суб’єктивним
благополуччям студентiв [19]; з можливостями прогнозування академiчних
досягнень студентiв на основi аналiзу їхньої самоефективностi [15] тощо.
Деякi узагальненi результати наукового дискурсу дають пiдстави робити висновок про те, що розвиток самоефективностi зумовлюється iнтерта iнтраособистiсними чинниками, якi в реальностi навчально-професiйної
пiдготовки майбутнiх фахiвцiв постiйно взаємодiють мiж собою. У контекстi нашого дослiдження до перших можна вiднести видимi результати
навчально-професiйної дiяльностi iнших студентiв, зокрема, приписанi їм
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цiлi та мотиви, причини успiхiв та невдач тощо. Варто зазначити, що залежно вiд комунiкабельностi, розвитку рефлексiї та її орiєнтованостi на
професiйнi аспекти дiяльностi, наявностi певних iнтерпретацiйних категорiй, обсяг i якiсть цiєї iнформацiї можуть суттєво вiдрiзнятися для кожного
окремого студента й, вiдповiдно, по-рiзному впливати на рiвень його самоефективностi.
У контекстi нашого викладу варто пiдкреслити, що iнтраособистiснi
чинники розвитку самоефективностi великою мiрою залежать вiд власного досвiду навчально-професiйної дiяльностi, а також його суб’єктивної
iнтерпретацiї. Зрозумiло, що у тих чи у тих студентiв вони рiзниться за багатьма параметрами, найсуттєвiшими з яких, на нашу думку, є самоповага,
усвiдомлення можливостi розвитку власних здiбностей та власнi стандарти
дiяльностi. Низький рiвень показникiв кожного з цих параметрiв впливає
на рiвень домагань i веде до зниження рiвня самоефективностi, орiєнтуючи студентiв на уникнення невдач замiсть орiєнтацiї на досягнення. У цих
випадках студенти не ставлять перед собою цiлей високого рiвня складностi i не докладають значних зусиль для їх досягнення. Завищений рiвень,
навпаки, веде до невдач i фрустрацiйних переживань. В обох випадках наявний потенцiал розвитку професiйної самоефективностi студентiв та можливостi його зростання залишаються нереалiзованими. А це у свою чергу
послаблює соцiальну орiєнтованiсть їх дiй (дiяльностi).
Здiйсненi нами теоретичнi та емпiричнi дослiдження уможливлюють
припущення, що умовою оптимiзацiї взаємодiї перерахованих вище iнтерта iнтраiндивiдних чинникiв розвитку професiйної самоефективностi в освiтньому середовищi є створення спецiального, максимально орiєнтованого на iндивiдуально-особистiснi характеристики студентiв, рефлексивного простору [7; 11; 12]. Такий простiр має бути наповнений категорiями
аналiзу певних структурних одиниць навчального процесу у закладi вищої освiти (в тому числi й в умовах актуальної для сьогодення дистанцiйної освiти), семантика яких вiдображала б особливостi та динамiку самої
навчально-професiйної дiяльностi — з одного боку, й особливостi та динамiку свiдомостi студентiв, — з iншого. Це, у свою чергу, сприяло б мобiлiзацiї
внутрiшнiх регулятивних ресурсiв студентiв для розвитку самоефективностi як провiдного чинника професiоналiзацiї.
Залишається актуальним та маловивченим завдання створення власне психологiчних технологiй та програм (зокрема соцiально орiєнтованих) розвитку професiйної самоефективностi студентiв, iнструментiв її вимiрювання з урахуванням специфiки майбутньої професiйної дiяльностi.
Вбачаємо перспективним у цьому напрямку залучення психосемантичних
методiв, що дозволяють розробляти диференцiйований дослiдницький iнструментарiй та адреснi розвивальнi технологiї з урахуванням сучасних
вимог до професiйної дiяльностi майбутнiх фахiвцiв.
Мета статтi: дослiдити психосемантичнi особливостi дискурсу самоефективностi студентiв та окреслити його ресурсний потенцiал для розвитку професiйної самоефективностi у тих чи iнших соцiальних умовах.
Завдання: 1) виявити основнi теми дискурсу самоефективностi студентiв i проаналiзувати психосемантичнi особливостi розвитку їх професiйної самоефективностi; 2) за допомогою факторно-семантичного аналiзу
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виявити змiстовi та структурнi вiдмiнностi у суб’єктивнiй картинi розвитку
самоефективностi студентiв залежно вiд досвiду досягнень; 3) отриманi данi використати для конструювання опитувальника «Профiль професiйної
самоефективностi студентiв».

Методи та методика дослiдження
В основу дослiдження було покладено припущення про можливiсть дiагностування iндивiдуального профiлю професiйної самоефективностi студентiв i розвитку окремих її компонентiв шляхом iндивiдуальних консультацiй та психологiчного тренiнгу.
На основi проведеного попереднього аналiзу приходимо до висновку, що самоефективнiсть є комплексним утворенням, на розвиток якого
впливає цiлий ряд чинникiв. Щодо результатiв емпiричного аналiзу, якi
ми можемо отримати з допомогою методики «Шкала самоефективностi»
[18], цi чинники вiдображено лише у згорненому виглядi. Iнтегральний показник самоефективностi не дає змоги визначити внесок кожного чинника,
що робить проблематичним цiлеспрямований розвиток цiєї необхiдної для
успiшної професiоналiзацiї властивостi особистостi. З огляду на це, завдання з розвитку самоефективностi можна було б вирiшити, створивши
методику, яка б вимiрювала якщо не всi складники, то хоча б тi з них, якi
є першочергово важливими для розвитку самоефективностi у певному вiцi
чи в певнiй професiйнiй дiяльностi. За цiєї умови, дослiдник отримав би
профiль самоефективностi й мiг би спрямовувати свої зусилля на розвиток
тих складникiв, показники яких є надто низькими.
При розробленнi такої методики постає ще одна проблема. Чимало
з термiнiв, якi можна було б використати в опитувальнику, не входять до
активного словникового запасу студентiв. Вони не послуговується ними
для iнтерпретацiї власного досвiду i постановки нових завдань навчальнопрофесiйної дiяльностi. У привнесеному термiнологiчному полi не може
бути виконана й iнша обов’язкова умова для розвитку самоефективностi:
сприймання й використання досвiду iнших людей.
Тому, для розроблення методики вивчення професiйної самоефективностi необхiдно виявити вербальнi деривати самоефективностi, якими послуговуються студенти, i якi представленi у їхнiй свiдомостi. З цiєю метою
було застосовано аналiз текстiв студентiв стосовно розвитку самоефективностi для виявлення тем дискурсу та метод факторно-семантичного аналiзу для виявлення неявно виражених смислових зв’язкiв мiж ними. Окрiм
того, факторний аналiз було використано для порiвняння семантики самоефективностi студентiв, якi мають значущi досягнення на етапi пiдготовки
до майбутньої професiйної дiяльностi, i тих, якi таких досягнень не мають.
У попереднiх дослiдженнях нами було отримано ряд результатiв, що
стосуються розвитку самоефективностi студентiв. За допомогою методики «Шкала самоефективностi» (Schwarzer & Jerusalem, 1995; адаптацiя —
Галецька, 2003) була встановлена залежнiсть рiвня самоефективностi особистостi вiд досвiду її досягнень [8].
У процесi адаптацiйного тренiнгу було отримано 87 текстiв, якi вiдображають суб’єктивну семантику самоефективностi студентiв [9]. Дискурс-
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аналiз цих текстiв дозволив виокремити п’ять основних тем дискурсу, якi
експлiкують уявлення студентiв про: 1) цiлi та мотиви професiйної дiяльностi; 2) здiбностi; 3) рефлексiю; 4) стiйкiсть до невдач; 5) саморозвиток.
Виявленi теми було використано для розроблення опитувальника самоефективностi, орiєнтованого на студентську вибiрку. Його робоча версiя складалася з 30 тверджень, що згрупованi по шiсть стосовно кожної iз п’яти
тем. Формулювання тверджень були взятi iз текстiв, написаних студентами. Для прикладу, тема цiлей та мотивiв професiйної дiяльностi була
розкрита у таких твердженнях: ставлю перед собою близькi цiлi i досягаю
їх; ставлю перед собою далекi цiлi i роблю все для того, щоб їх досягти;
розставляю прiоритети у заняттях; проявляю iнiцiативу; мотивуюся «самоподарунками» (ґаджети, солодощi, мандрiвки); читаю мотивацiйнi книги.
Виявилося, що студенти, якi мають значущi досягнення на етапi пiдготовки до майбутньої професiйної дiяльностi, демонструють вищi показники за всiма темами дискурсу самоефективностi, нiж тi, що досягнень не
мають (8,1 та 6,9 балiв вiдповiдно). Найбiльш вираженi за кiлькiсними показниками вiдмiнностi виявилися в оцiнках власних здiбностей (8,3 та 6,74)
i перспектив саморозвитку (8,1 та 6,9), що пiдтверджує зв’язок самоефективностi з досвiдом досягнень. Результати опитування також корелювали
з результатами, отриманими з допомогою методики «Шкала самоефективностi».
Для конструювання опитувальника «Профiль професiйної самоефективностi студентiв», який характеризується бiльшою диференцiйованiстю
та семантичною близькiстю до цiннiсної свiдомостi студентiв i до реальних
навчально-професiйних задач, якi вони мають вирiшувати, необхiдно було: 1) врахувати фактори вищого порядку; 2) привести висловлювання
студентiв у вiдповiднiсть iз психологiчними категорiями та термiнологiєю,
не спотворюючи, при цьому їх семантику i не утруднюючи розумiння самими студентами; 3) при вiдборi висловлювань для опитувальника врахувати
вiдмiнностi мiж студентами з досвiдом i без досвiду значущих досягнень
на етапi пiдготовки до майбутньої професiйної дiяльностi. Для вирiшення
цих завдань було застосовано факторно-семантичний аналiз.
Емпiричне дослiдження проводилося у Київському унiверситетi iменi Бориса Грiнченка та Нацiональному педагогiчному унiверситетi iменi
М. П. Драгоманова впродовж двох рокiв (iз вересня 2017 року по вересень
2019 року). Загальна вибiрка — 107 студентiв.

Результати та дискусiї
Психологiчну реконструкцiю суб’єктивного бачення студентами розвитку самоефективностi було здiйснено шляхом факторно-семантичного
моделювання результатiв, отриманих з допомогою робочої версiї опитувальника «Профiль самоефективностi студентiв». Узагальненi данi подано
в таблицi 1.
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Таблиця 1. Факторнi структури розвитку самоефективностi студентiв

I
фактор
II
фактор
III
фактор
IV
фактор
V
фактор

Студенти, якi
мають
досягнення
Лiдерство
i цiлi
Долання
й воля
Емоцiйне
пiдкрiплення
Здiбностi
й упевненiсть

%
дисперсiї

Студенти, якi
не мають
досягнень

%
дисперсiї

27,92

Освiта

53,72

Самоосвiта

7,45

15,84
9,14
8,42

Невизначенiсть
цiлi
Утилiтарне
пiдкрiплення
Упевненiсть через
порiвняння
Вiртуальне
пiдкрiплення

8,72
6,25
5,79
5,05

Факторну структуру суб’єктивної картини розвитку самоефективностi студентiв iз досягненнями складають п’ять факторiв (лiдерство i цiлi;
долання й воля; емоцiйне пiдкрiплення; здiбностi й упевненiсть; самоосвiта), що охоплюють 68,78% дисперсiї.
Перший фактор, що охоплює 27,92% дисперсiї, було названо «Лiдерство i цiлi». Його основу складають такi конструкти: 1) «розвиваю лiдерськi якостi» (0,91); 2) «близькi цiлi» (0,80), «далекi цiлi» (0,79). Для студентiв iз значущими досягненнями «розвиток лiдерських якостей» означає
«проявляти iнiцiативу» (0,78), «не боятися показувати свої вмiння» (0,74),
тобто демонструвати професiйнi якостi, ризикуючи вийти за межi групових норм та наразитися на соцiальнi санкцiї. При цьому, студенти цiєї групи
у складних ситуацiях професiйного розвитку можуть «просити про допомогу» (0,74). Для них важливо «тримати ситуацiю пiд контролем» (0,89).
Таким чином, семантичне наповнення конструкту «розвиток лiдерських якостей» у свiдомостi студентiв, якi мають значущi досягнення, фiксує їхню суб’єктну активнiсть, що базується на комунiкативних i навчальних умiннях та iнiцiативi, намаганнi свiдомо контролювати рiзнi аспекти
професiйного розвитку й соцiальної взаємодiї.
Представленiсть у першому факторi конструктiв «близькi цiлi» й «далекi цiлi» є дуже важливим. Це ще раз пiдтверджує визначену нами ранiше тенденцiю до реалiстичностi та досяжностi цiлей, яка забезпечується
поетапним рухом вiд бiльш простих до все складнiших i бiльш значущих
професiйних цiлей через досягнення заданих зовнi чи власно визначених
промiжних цiлей в навчально-професiйнiй дiяльностi. Вона притаманна
студентам, якi мають об’єктивно й суб’єктивно значущi досягнення i вирiзняються вищим рiвнем самоефективностi.
Загалом, змiстове наповнення першого фактора можна описати як
iнiцiативне лiдерство, спрямоване на досягнення близьких (навчально-професiйних) i далеких (професiйних) цiлей.
Iз другим фактором «Долання й воля», що охоплює 15,84% дисперсiї, найтiснiше корелюють конструкти «долаю страх перед труднощами»
(0,83), «не кажу «я не зможу» (0,78) i «докладаю зусиль» (0,73). Долання
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«страху перед труднощами» характерне для розвитку самоефективностi.
Ймовiрно, що студенти, якi мають значущi досягнення, вже мають позитивний цiннiсний досвiд подолання рiзноманiтних страхiв. Важливо, що
цей конструкт у свiдомостi студентiв пов’язаний з вiрою у власнi сили («не
кажу «я не зможу») i активною позицiєю на рiвнi вольових дiй («докладаю
зусиль»).
Примiтно, що конструкт «покладаюся на власнi здiбностi» корелює
з обома провiдними факторами: «Лiдерство i цiлi» та «Долання й воля».
Це можна iнтерпретувати так, що у студентiв, якi мають значущi досягнення, вже сформувалося цiннiсне ставлення до власних здiбностей як до
особистiсного ресурсу професiйного саморозвитку. Окрiм того, цi кореляцiйнi зв’язки засвiдчують важливе мiсце здiбностей у структурi самоефективностi.
Iншi три фактори сукупно пояснюють 25,01% дисперсiї. В основi третього фактора «Емоцiйне пiдкрiплення» (9,14% дисперсiї) лежить конструкт «прагну бути в настрої» (0,83). Те, що емоцiйне задоволення вiд
процесу i результату навчально-професiйної дiяльностi виявилося важливим для студентiв, пiдтверджує теоретичнi положення концепцiї самоефективностi.
Структура четвертого фактора, який було названо «Здiбностi й упевненiсть» (8,42% дисперсiї) пiдтверджує вiдмiчену нами вище тенденцiю щодо здiбностей — вiдiгравати провiдну роль у розвитку самоефективностi
особистостi. Важливо, не лише «постiйно рухатись вперед» (0,79), а й «покладатися на власнi здiбностi» (0,82) та рефлексувати цi процеси, тобто
«займатися самоаналiзом» (0,78).
Конструкти «займаюся самоосвiтою» (0,74) i «спостерiгаю за професiоналами» (0,72) утворюють п’ятий фактор — «Самоосвiта» (7,45% дисперсiї). Кореляцiйнi зв’язки цього поєднання конструктiв засвiдчують нову
семантику, яка вкрай важлива для первинної професiоналiзацiї. Йдеться
не просто про навчальну, а про навчально-професiйну дiяльнiсть, яка стає
змiстом самоосвiти.
Проаналiзуємо результати факторно-семантичного аналiзу суб’єктивної картини розвитку самоефективностi студентiв, якi не мають значущих
досягнень. Перший фактор, який охоплює 53 % дисперсiї, було названо
«Освiта». Його основу складає конструкт «займаюся самоосвiтою» (0,81).
Iншi конструкти, що корелюють з цим фактором, такi як «планую час»
(0,78), «розставляю прiоритети» (0,70), «займаюся самоаналiзом» (0,76),
«вважаю нормальним просити допомоги» (0,73), свiдчать, що йдеться саме про освiту як систему, що пов’язана iз зовнiшнiми, а не внутрiшнiми
регуляцiйними схемами студентiв. Такi регулятори теж можуть бути досить ефективними, проте, вони переважно залежать вiд зовнiшнiх вимог
i не пов’язанi з самоефективнiстю.
Загалом, те, що перший фактор охоплює бiльше половини дисперсiї,
може свiдчити про недостатню диференцiйованiсть суб’єктивної картини
самоефективностi студентiв, якi не мають значущих досягнень, її надмiрну пов’язанiсть iз конкретною ситуацiєю здобуття вищої освiти, вiдiрванiсть вiд подальших життєвих планiв, орiєнтованих на тривалу перспективу, зокрема, щодо майбутньої професiйної дiяльностi.
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Другий фактор, що охоплює 8,72% дисперсiї, названо «Недовизначенiсть цiлей». Вiн утворений поєднанням таких конструктiв як «ставлю
далекi цiлi» (0,80), «проявляю iнiцiативу» (0,89), «пробую себе в рiзних
дiяльностях» (0,73). Очевидно, що виокремлений фактор вiдображає промiжний етап у розвитку самоефективностi, оскiльки далекi цiлi не конкретизованi у ближнiх, що в принципi унеможливлює планомiрну дiяльнiсть
iз їх досягнення. Такi студенти ще не повнiстю визначилися щодо цiлей та
напрямiв як особистiсного, так i професiйного розвитку. Їх iнiцiативнiсть
занадто широка й не завжди спрямована на навчально-професiйну дiяльнiсть, що, в кiнцевому рахунку, не дозволяє їм накопичити цiннiсний досвiд
значущих досягнень.
Третiй фактор — «Утилiтарне пiдкрiплення» — охоплює 6,25% дисперсiї. Вiн представлений всього одним значущим конструктом: «мотивуюся самоподарунками» (0,82). Хоча його значущiсть не надто виражена,
все ж вiн демонструє певнi тенденцiї, пов’язанi з незрiлiстю мотивацiйної
сфери, що виявляється у домiнуваннi емоцiйного компонента над пiзнавальним. Власне така особливiсть мотивацiї студентiв, з нашої точки зору,
обумовлена вираженою гедонiстично-споживацькою спрямованiстю частини сучасного суспiльства, яка насаджується молодi через засоби масової
iнформацiї.
Четвертий фактор — «Упевненiсть через порiвняння» (5,79% дисперсiї) — розкриває шляхи формування такої важливої для самоефективностi
якостi як упевненiсть. «Аналiз успiхiв i невдач iнших людей» (0,82) сприяє
«розвитку впевненостi в успiху» (0,83). Студенти «стають упевненiшими,
вирiшуючи проблеми» (0,81), «долаючи страх перед труднощами» (0,74).
Складнiсть полягає в тому, що у студентiв, якi не мають досвiду досягнень,
впевненiсть формується на основi зовнiшнiх впливiв, що не пiдкрiплюються
власним досвiдом.
П’ятий фактор охоплює 5,05% дисперсiї i представлений одним значущим конструктом — «дивлюся мотивувальнi фiльми» (0,84), що дає пiдстави назвати його «Вiртуальне пiдкрiплення». Те, що студенти вдаються до
вiртуального пiдкрiплення, можна пояснити вiдсутнiстю реальних близьких цiлей, а вiдтак i реальних досягнень, якi можуть з’явитися тiльки тодi,
коли реалiзуються близькi цiлi.
Таким чином, iз допомогою психосемантичного аналiзу пiдтверджено, що дискурс розвитку самоефективностi бiльшою мiрою притаманний
студентам, якi мають значущi досягнення. Саме їхнi висловлювання варто
брати за основу, розробляючи опитувальник «Профiль професiйної самоефективностi студентiв». Окрiм того, за результатами факторного аналiзу
було виявлено ряд семантичних зв’язкiв, якi не проглядалися в темах розвитку самоефективностi, виокремлених методом дискурс-аналiзу. Отриманi данi дозволили внести корективи щодо формулювання назв шкал опитувальника та змiстового формулювання окремих тверджень. Так, виявлений
фактор «Лiдерство i цiлi» було вiдображено у формулюваннi назви шкали
«Лiдерство, цiлi та мотиви професiйної дiяльностi» й окремих тверджень
цiєї шкали. Шкала «Здiбностi» отримала назву «Здiбностi й упевненiсть».
Скоригований змiст тверджень шкали «Рефлексiя» вiдображено в новiй
назвi — «Рефлексiя й особистi стандарти». Шкалу «Стiйкiсть до невдач»
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було перейменовано у «Стiйкiсть до невдач, долання й воля». Шкала «Саморозвиток» отримала нову назву — «Самоосвiта i саморозвиток».
У процесi аналiзу виявилося, що у студентiв, якi на етапi пiдготовки до майбутньої професiйної дiяльностi мають значущi досягнення, бiльшiсть змiстових конструктiв пов’язанi з особистим досвiдом. При цьому,
вираженiсть цих конструктiв оцiнювалася вищими балами, оскiльки вони
вiдзначалися особливою цiннiстю для студентiв. Оскiльки твердження, що
мiстять такi конструкти, були у кожнiй шкалi, то з них було сформовано
ще одну шкалу, наскрiзну, названу «Цiннiсний досвiд». Бали за цими твердженнями нараховуються i для наскрiзної шкали, i для тих шкал, де вони
безпосередньо розмiщенi. Особливiстю формулювання таких тверджень є
звернення до власного досвiду: «можу пригадати випадки, коли менi вдавалося...», «можу навести приклади як я...», «менi вже доводилося...» тощо.
Данi, отриманi у результатi емпiричного дослiдження, дозволяють вивчати самоефективнiсть у контекстi професiоналiзацiї студентiв i на основi висловлювань, якими студенти послуговуються. Дослiдник отримує можливiсть вибудовувати iндивiдуальнi профiлi професiйної самоефективностi й спрямовувати розвивальнi впливи в ходi iндивiдуальної роботи чи
групових тренiнгiв [10], передусiм, на тi складники самоефективностi, якi
потребують цього першочергово. Базовi пiдходи до розвитку мають враховувати виокремленi А. Бандурою такi основнi чинники самоефективностi:
безпосереднiй досвiд дiяльностi; непрямий досвiд; ставлення (оцiнка) оточення; фiзичний i емоцiйний стан; колективна ефективнiсть [2]. Основнi
зусилля мають спрямовуватися на довизначення далеких i близьких цiлей,
якi пов’язанi з оволодiнням професiєю; на розвиток лiдерства, базованого
на суб’єктнiй активностi та саморозвитку здiбностей; на розвиток рефлексiї
досягнень, стiйкостi до невдач i фiксацiї особистiсно-цiннiсного досвiду.

Висновки
Дослiдження показало: важливою умовою успiшної професiоналiзацiї
студентiв є розвиток самоефективностi, що включений у цiннiсно-мотивацiйнi схеми професiйного й особистiсного саморозвитку студентiв.
За допомогою дискурс-аналiзу висловлювань студентiв стосовно розвитку самоефективностi виокремлено п’ять тем: цiлi та мотиви, здiбностi,
рефлексiя, стiйкiсть до невдач, саморозвиток. На основi виокремлених тем
i висловлювань студентiв було розроблено промiжний варiант опитувальника для вивчення самоефективностi студентiв.
Факторно-семантичний аналiз результатiв опитування пiдтвердив iснування структурних i змiстових вiдмiнностей у семантичному просторi самоефективностi студентiв, якi мають значущi досягнення на етапi пiдготовки до майбутньої професiйної дiяльностi, i тих, якi їх не мають. Для
перших характерна бiльша диференцiацiя факторної структури, що є показником семантичної гнучкостi i вищого ресурсного потенцiалу розвитку
самоефективностi. У семантицi навчально-професiйної дiяльностi студентiв без значущих досягнень переважно вiдображено їхню орiєнтацiю на
зовнiшнi вимоги освiтнього середовища за мiнiмуму власної активностi.

Психосемантичнi основи професiйної самоефективностi студентiв

109

Результати факторно-семантичного аналiзу опитування студентiв iз
досвiдом досягнень були використанi для уточнення назв шкал i змiсту
тверджень, що їх наповнюють, та дозволили виокремити ще одну наскрiзну
шкалу. Таким чином, розроблений нами опитувальник «Профiль професiйної самоефективностi студентiв» складається з таких шкал: «лiдерство, цiлi
та мотиви професiйної дiяльностi», «здiбностi й упевненiсть», «рефлексiя
й особистi стандарти», «стiйкiсть до невдач, долання i воля», «самоосвiта
i саморозвиток» та «цiннiсний досвiд».
Результати дослiдження можуть використовуватися викладачами i
психологами з метою дiагностування iндивiдуальної структури самоефективностi студентiв i розроблення, на цiй основi, програм iндивiдуальних
консультацiй та групових тренiнгiв.
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Пiсеннi акварелi Амвросiя Ждахи
Валентина Давиденко
На початку минулого столiття, коли поштова листiвка переживала
свою золоту епоху i була представлена переважно видовою краєзнавчою
тематикою, у Києвi з’явилися акварельнi листiвки одеського художника
Амвросiя Ждахи на теми українських народних пiсень. Це унiкальне видання побачила свiт у лейпцизькому видавництвi 1911 року. Вже на Рiздвянi свята кияни розкуповували першу серiю листiвок. Вона вмiщувала
такi перлини українських народних пiсень, як «Засвистали козаченьки»,
«Гей, не дивуйтесь, добрiї люди», «Ой, не свiти, мiсяченьку», «За Сибiром
сонце сходить».
Прикметно, що першi двi серiї листiвок були миттєво розпроданi, а кошти збирали на пам’ятник Т. Г. Шевченку.
Як вiдомо, iлюструвати народнi пiснi Амвросiй Ждаха почав за порадою композитора Миколи Лисенка, який iз юностi активно займався збиранням та гармонiзацiєю народних пiсень i за життя записав їх понад тисячу. Вiн також використовував рiзнi форми популяризацiї нацiонального
мелосу, тож саме iдею Миколи Лисенка реалiзував Амвросiй Ждаха, поєднавши акварельнi мiнiатюри iз нотами, що забезпечило листiвкам велику
популярнiсть серед населення. Художник не лише майстерно передав характер кожної пiснi, а й вiдтворив етнографiчнi зразки народного одягу,
зброї, предметiв побуту. Лисенко називав цю працю титанiчною, бо вона
вимагала глибоких знань з iсторiї, культури, етнографiї. Нинi у фондах
київського Музею видатних дiячiв української культури, до складу якого входить Музей Миколи Лисенка, зберiгають серiї акварельних листiвок
Амвросiя Ждахи.
Роботу над ними художник розпочав роботу у 1893 роцi, а тiльки
через вiсiм рокiв серiя iлюстрацiй вийшла у лейпцизькому видавництвi.
Загалом було видано 24 листiвки з малюнками до iсторичних, побутових,
лiричних та жартiвливих пiсень. Видавалися вони у Редера в Лейпцигу,
оскiльки в Українi вiд 1876 року дiяв Емський указ, яким забороняли1
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ся будь-якi видання українською мовою. Свого часу так само у Лейпцигу
побачив свiт i перший Збiрник українських народних пiсень в обробцi Лисенка. Про резонанс цiєї подiї свiдчила хоча б та обставина, що тодi вперше
у помiщикiв увiйшло в моду спiвати українськi народнi пiснi зi збiрника Лисенка. А листiвки Амвросiя Ждахи та збiрники народних пiсень в обробцi
Миколи Лисенка потiм були i в сiльських хатах, i в помiщицьких покоях,
значно розширивши ареал української пiснi у схiднiй i захiднiй Укранi.
Амвросiй Ждаха народився 6 грудня 1855 року в Iзмаїлi. Його батько
Андрiй Ждаха походив з українських козакiв — запорожцiв, мати Уляна
Смаглiй (її прiзвище отримав вiд народження) родом iз села Лелекiвки на
Київщинi. Коли Iзмаїл увiйшов до складу Туреччини, родина переїхала
до Очакова. Малювати хлопчик почав iз раннього дитинства. У сiмейному середовищi панував культ мистецтва. Батько добре грав на бандурi
i часто акомпанував матерi, яка мала гарний голос. В домi були предмети
декоративно-ужиткового мистецтва та живопис. Ще навчаючись у повiтовому училищi, Амвросiй вiдвiдував недiльнi рисувальнi класи Одеського
товариства красних мистецтв. Потiм працював креслярем у залiзничних
майстернях Одеси. Проте батьки вирiшили, що син має стати вiйськовим
i 1872 року вiн вступив до Єлисаветградського кавалерiйського училища.
Юнак дуже любив коней, десятки зроблених малюнкiв на цю тему використав пiзнiше для своїх картин. Трохи згодом залишив училище i працював
в Одеських залiзничних майстернях. У 1872-1873 роках брав приватнi уроки у вiдомого художника Вiктора Ковальова, товариша Тараса Шевченка
по Петербурзькiй академiї мистецтв.
З 1877 роцi А. Ждаха працює креслярем Одеського вiддiлення Херсонського земського банку. Вiдрядження по селах губернiї сприяли ознайомленню з народним побутом i фольклором. У 1883–1885 рр. в Одесi гастролювала перша українська професiйна театральна трупа, яку очолювали Марко Кропивницький та Михайло Старицький. На замовлення Кропивницького Ждаха виконав ескiзи українських нацiональних костюмiв та
народного iсторичного одягу (зокрема, до п’єси Тараса Шевченка «Назар
Стодоля»).
Амвросiй Ждаха був у дружнiх i творчих стосунках з акторами українського театру, зокрема, з Iваном Карпенком-Карим, згодом познайомився
з Марком Кропивницьким, вiдвiдував театральнi вистави, а в деяких i сам
брав участь.
Тож як починалася iсторiя унiкальних художнiх поштiвок на теми
народних пiсень? 1893 року Микола Лисенко виступав з хором в Одесi
i тодi ж порадив художнику взятися за iлюстрування пiсень у виглядi поштових листiвок. Ця робота вимагала знання того, про що спiвав i чим
жив народ. Тому Ждаха починає вивчати українськi обряди, народнi звичаї, повiр’я. переважну бiльшiсть було взято для iлюстрування зi «Збiрникiв українських пiсень», укладених М. Лисенком, та двi пiснi обробки
П. Нiщинського. Iнтерпретацiя змiсту та мелодiї пiснi образотворчою мовою допомагала, повнiше розкрити змiст народної пiснi, привертала увагу
до героїчного минулого.
Перша серiя поштiвок, як же зазначалося, вийшла аж у 1911 роцi.
Друга серiя вийшла з одинадцятьма пiснями. В iлюстрацiях художник ви-
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користав орнаментальнi прикраси, у назвах пiсень — українськi iсторичнi шрифти. Iлюстрацiя «Ой, бiда, бiда чайцi — небозi» викликала гостру
реакцiю з боку царської цензури, через виразну нацiональну образнiсть.
У листi 31 березня 1913 р. голова товариства «Час» Лук’янов пише: «Нам
бажано, аби (в серiї) карток було не менше як 10, бо як часом з якою —
небудь карткою трапиться певна пригода, як з карткою № 21 („Ой, бiда,
бiда чайцi — небозi“), що її не пропускає цензура в Росiю — то все ж таки
серiя буде повненька».
До першої серiї 1911 року увiйшло десять пiсень: «Ой не свiти, мiсяченьку, не свiти нiкому»; «Гей, не дивуйте, добрiї люди»; «За Сибiром
сонце сходить»; «Засвiт встали козаченьки в похiд з полуночi»; «Ой, запив
козак, запив» (в обробцi М. Лисенка); «Ой не знав козак, не знав Супрун»
(в обробцi П. Нiщинського); «У дiбровi чорна галка»; «Ой у полi, та й у Баришполi»; «Ой не гаразд козаченьки, не гаразд вчинили...»; «Стогне вiтер
вiльний в полi...».
До другої серiї увiйшло одинадцять iлюстрацiй: «Чорнобривець»; «Стоїть явiр над водою»; «Ой, бiда, бiда чайцi-небозi»; «Бондарiвна»; «Три сестрицi»; «Пасiтеся, сiрi воли»; «Ой на горi та й женцi жнуть»; «Ой ти,
дiвчино, моя ти зоре»; «Добрий вечiр, зелена дiброво»; «Ой у полi могила»; «При битiй дорозi» (iлюстрацiя не до пiснi, а до однойменної повiстi
Ф. Равiти-Гавронського).
На всiх листiвках є текст: «Жертвуйте на пам’ятник Т. Шевченку
у Києвi».
У 1914 р. були пiдготовленi до випуску третя i четверта серiї листiвок — iлюстрацiй до пiсень «Ой пiд вишнею, пiд черешнею», «Ой, iшли
нашi запорожцi славнi», «Розвивайся ти, дубочку», «Ой п’є Байда», «Максим козак Залiзняк», «Iшов милий у дорогу», «Пусти мене, мати, погуляти». Але видати друком їх не вдалося — почалася Перша свiтова вiйна.
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Оригiнали, переданi за кордон, безслiдно зникли. Можливо, вони зберiгаються в приватних колекцiях, якщо не загинули у полум’ї вiйни. Тим
цiннiшi тi нечисленнi серiї, що залишилися в Українi. У 1920-х рр. частину своєї творчої спадщини А. Ждаха передав до Одеського iсторичного
музею, iнша зберiгається в архiвi науково-технiчної бiблiотеки Держбуду.
Цi iлюстрацiї — довершений зразок iнтерпретацiї змiсту пiсень засобами
образотворчого мистецтва.
Художник використовує всi засоби для того, щоб пiдкреслити українськi нацiональнi прикмети — традицiйний одяг, орнамент, флору i фауну. На кожнiй з iлюстрацiй у найменш помiтних мiсцях автор залишив
свiй автограф «Амвросiй Ждаха, 1893». На зворотi розмiщено логотипи
видавництва «Час», також розробленi художником: один — пiщанi терези
з крильцями, обвитi гiлкою дуба, i поруч книга. Iнший: Георгiй Змiєборець.
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Українською та нiмецькою мовами зазначено автора iлюстрацiй: «Артистмаляр Амвросiй Ждаха».
За сто десять листiвки побували в руках багатьох людей. На кiлькох є
адреса та дата вiдправлення, на деяких стоять екслiбриси власника. У фондi художнiх поштових карток Вiддiлу образотворчого мистецтва НБУВ є
двi серiї карток-репродукцiй акварелей Амвросiя Ждахи на теми українських народних пiсень, виданих на замовлення видавництва «Час». На
зворотi поштiвок цiєї серiї, на лiвiй половинi розмiщено малюнок штандарту з зображенням на ньому стилiзованої великої лiтери «З» i запорожцявершника iз прапором на списi. «Штандарт» прикрашений також пишними
орнаментами та щитом. Поштiвки другої серiї на зворотi у лiвому верхньому кутi замiсть штандарту мають знак видавництва «Час» i позначенi
№ 11–22.
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У колекцiї вiддiлу образотворчого мистецтва НБУВ iз видання 1918 р.
зберiгається лише одна картка пiд № 7. На вiдмiну вiд видань 1911 р. штандарт i тексти на зворотi в нiй надруковано не синьою, а чорною фарбою.
А також вiдсутнiй текст — гасло «Жертвуйте на пам’ятник Т. Шевченковi
у Київi», що мiститься на поштiвках 1911 та 1912 рокiв, надрукованих
у благодiйному виданнi на пiдтримку розгорнутої в той час компанiї по
збиранню коштiв на пам’ятник Кобзаревi.
Пiд час української революцiї 1917-1921 рр. Амвросiй Ждаха взяв
участь як гравер у конкурсi проектiв-ескiзiв нацiональних паперових грошей та грошових знакiв, так званих розмiнних марок.
З 1924-го до своєї смертi в 1927 роцi вiн викладав курс лекцiй з українського декоративно-ужиткового мистецтва в Одеському полiтехнiкумi (пiзнiше iнститутi) мистецтва, а також креслення та графiку. Художник помер 8 вересня 1927 року.
Його творчий доробок складає книжкова графiка: iлюстрацiї до багатьох творiв, переважно українських письменникiв, зокрема, П. Кулiша
«Чорна рада» (1901), М. Комарова «Оповiдання про Антона Головатого»
(1901), «Слово о полку Iгоревiм» (1904), етнографiчного збiрника «Українське весiлля» (1905), Г. Квiтки-Основ’яненка «Добре роби, добре й буде».
Амвросiй Ждаха також автор 40 узорiв українських писанок; багатьох
ескiзiв — проектiв меблiв, житлових iнтер’єрiв, журнальних обкладинок
та заставок, екслiбрисiв, близько п’ятисот iлюстрацiй сюжетiв, типажiв,
узорчатих заставок до українського «Євангелiя», а також iлюстрацiй до
«Кобзаря» Т. Шевченка та до українських народних пiсень.
Iсторiя ж iз акварельними листiвками отримала дивовижне продовження в нашi часи. Зовсiм недавно пiд штукатуркою в старому одеському будинку за адресою Затишна, 3 виявили українськi фрески початку
XX столiття. Мiсцевий краєзнавець Дмитро Жданов повiдомив, що про
знахiдку мешканцi знали ще у 90-х роках, проте не надавали розголосу,
щоб уникнути численних вiдвiдувачiв.
На фресках зображено українськi етнографiчнi сюжети, бiлi хатки
пiд солом’яною стрiхою, козакiв у нацiональних строях iз шаблями, зимовi пейзажi. Припускають, що це - копiї саме листiвок авторства вiдомого
одеського художника Амвросiя Ждахи. Колекцiя його листiвок зберiгається в Одеському краєзнавчому музеї. На кожнiй iз них слова i ноти старовинних українських пiсень. «Того часу вони були популярними серед
одеситiв», - так прокоментували знахiдку науковцi Пiвденного вiддiлення
Українського iнституту Нацiональної пам’ятi.
За радянської влади вiд 1920-х рокiв та до часiв «хрущовської вiдлиги» iм’я художника не згадувалося анi в пресi, анi у спецiальнiй лiтературi, адже його творчiсть була надто патрiотичною, українською. У серединi
1970-х рр. художник Василь Касiян писав: «Художня спадщина Амвросiя
Ждахи, що має, безперечно, прогресивне значення, повинна посiсти чiльне
мiсце в iсторiї української дореволюцiйної графiки. Добру послугу зробило
б нашiй громадськостi видавництво малюнкiв Амвросiя Ждахи».
Про творчiсть Амвросiя Ждахи в Українi почали писати тiльки на
початку 1960-х рр. А в 1995 р. вiдкрилися першi двi виставки з робiт, що
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збереглися в приватних колекцiях в Одесi: одна в примiщеннi Одеської
мiської ради; iнша — в Музеї iм. Т. Шевченка в Києвi.
Нинi в Музеї Миколи Лисенка, що входить до складу Музею видатних дiячiв української культури, пiдготовлено виставку листiвок Амвросiя Ждахи iз двох перших серiй, надрукованих у Лейпцигу. Виставка присвячена 110-й рiчницi виходу в свiт цих унiкальних пiсенних акварелей.
м. Київ
Свiтлини з архiву автора
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