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АНОТАЦІЯ 

Сухомлинська Л. В. Формування у дітей ціннісного ставлення до тварин 

освітньо-виховними та художньо-образними засобами (кінець ХІХ – початок 

ХХІ ст.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – 

Освітні, педагогічні науки. – Інститут педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України, Київ, 2022 рік. 

Дисертація є комплексним дослідженням проблеми морально-етичного 

виховання дітей у дусі співжиття і комфортного співіснування людини і світу 

живого, невід’ємною частиною якого вона є, і від розв’язання якої певною мірою 

залежить майбутнє всього людства. У цьому контексті особливої уваги заслуговує 

проблема взаємовідносин між людиною/дитиною та твариною. Нині вона постала 

як актуальна. Аби усвідомити всю її злободенність та гостроту маємо звернутися 

до її витоків і засад, здобутків, напрацювань і прорахунків, які її супроводжували 

впродовж усього історичного розвитку. Розбудова відповідного сучасного 

освітньо-виховного простору вимагає опертя на історико-педагогічне знання, 

вивчення його складу, структури, тобто нерозривного зв’язку минулого, 

сучасного і майбутнього у загальному русі до розв’язання зазначених питань. 

Дисертація носить міждисциплінарний характер, дотична до декількох 

галузей наук – насамперед освітніх, літературознавчих, правових, а також 

природничих, медичних, сільськогосподарських, в яких тварини виступають 

об’єктом або суб’єктом дослідження чи виконання професійних завдань.  

Відтак, вибір історико-педагогічної теми дослідження, її 

міждисциплінарність спонукали нас до пошуку, залучення, вивчення та 

класифікації досить широкого кола джерелознавчої літератури та джерел, аналіз 

яких дозволив здійснити цілісну об’єктивну й неупереджену оцінку розвитку 

обраної теми. 

Обрані підходи до дослідження, й насамперед хронологічно-системний 

надали змогу прослідкувати появу і розвиток різних концепцій щодо виховання у 
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дітей гуманного ставлення до тварин, охарактеризувати їх залежність від багатьох 

чинників, а саме: ставлення до цих проблем у суспільстві, ролі громадської думки, 

спрямованості освітнього процесу, насамперед його змістового наповнення, віку 

дитини, відображення питань життя і поведінки тварин в літературі для дітей, 

роль авторитетного дорослого (вчителя, батька/матері, дитячого письменника, 

літературного героя) тощо, тобто розглянути це явище у контексті соціально-

культурних, педагогічних і почасти суспільно-політичних детермінант. Саме цей 

підхід дав змогу прослідкувати наступність і перервність у розвитку цієї 

тематики, зникнення у певні роки через те, що перед освітою і вихованням 

постали завдання, не притаманні дитинству. Як інструментарії застосовано 

історіографічний, герменевтичний, мікроісторичний, біографічний підходи, що 

були реалізовані через такі методи як аналіз, синтез, узагальнення та ін.  

За допомогою означеного комплексу підходів виділено і розкрито 

відповідно до предмета дослідження понятійно-категоріальний апарат («світ 

живого», «тварина», «свійська/хатня тварина», «література для дітей», 

«анімалізм», «антропоморфізм», «біоетика», «милосердя», «відповідальність» та 

ін.), який складає системоформувальну основу дослідження і змінює своє змістове 

наповнення залежно від часу і обставин його застосування в педагогічній, 

методичній, літературній лексиці. 

З огляду на загальну нерозробленість проблеми, розвідка джерел та 

історіографії відігравали провідну роль у дослідженні, що дозволило нам 

розкрити обрану тему через залучення матеріалів, використовуваних в історико-

педагогічних розвідках – бібліографічних покажчиків-каталогів підручникової 

(ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського) та дитячої літератури (Педагогічний 

музей України). Комплексна інтерпретація джерел включала точний опис видань, 

розкриття їх змісту, встановлення контенту, ідентифікацію авторства, кількісні 

характеристики видань літератури для дітей, художніх творів у підручниках для 

читання молодших школярів та популярної пізнавальної хрестоматійної 
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літератури, які транслювали морально-етичні установки/підходи через художньо-

образний і пізнавально-світоглядний контекст.  

З’ясовано, що література для дітей кінця ХІХ – початку ХХ ст., що виникла 

як масове явище, прищеплювала любов і милосердя до тварин, але не отримала 

подальшого розвитку, вимушено залишилася у тому часі, бо суперечила 

радянській ідеології, яка досить швидко перекреслила всі попередні здобутки, 

зокрема й щодо літератури для дітей. 

Визначено і розкрито, що в ці роки була започаткована й отримала розвиток 

пізнавальна, популярна література для дітей про природу, світ рослин і тварин 

(«Лісова газета», оповідання В. Біанкі, Б. Житкова, М. Пришвіна та ін.), яка 

поєднувала науковий підхід із виховним. У такого роду дитячій літературі на 

першому місці поставав природоохоронний складник, що тяжів до біології, хімії, 

тобто наук про природу, давав знання, які наближали дитину до світу живої 

природи, тваринного світу. 

Охарактеризовано персоналізований, особистісний підхід до питань 

виховання милосердного ставлення до тварин, з’ясовано, що йому притаманні 

діалогічність, спрямованість на комунікацію з дітьми через емоційні, морально-

етичні засади, суб’єкт–суб’єктну взаємодію, включення в цей процес особистого 

досвіду носіїв ідей. У дисертації висвітлено внесок українських дитячих 

письменників (Н. Забіли, О. Іваненко, О. Копиленка, П. Панча, М. Пригари, 

М. Трублаїні та ін.) та педагогів (Б. Грінченка, В. Сухомлинського, 

К. Ушинського) у художньо-образне, емоційно-етичне ознайомлення дітей зі 

світом тварин, яке формувало у них добре, гуманне ставлення до нього. 

Відзначено, що твори такого спрямування не потрапляли до букварів і читанок 

через надмірну ідеологізацію освітнього та виховного процесу. Такою була 

ситуація впродовж усього радянського періоду, який в дисертації загалом 

кваліфіковано як прагматично-сцієнтистький, за якого тему відносин «дитина – 

тварина» вважали необов’язковою, другорядною, не вартою уваги. 
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Водночас у 1930–1950 рр. у навчальній і просвітницькій, 

популяризаторській літературі морально-етичний складник шкільного освітньо-

виховного процесу, який не містив ідеологічного навантаження, відступав на 

другий план, натомість інформаційно-пізнавальний, прагматичний, де принцип 

корисності для суспільства був першорядним і значущим, ставав панівним. Такий 

підхід зменшив й до того невеликий відсоток творів для дітей, що ознайомлювали 

з життям тварин. 

Охарактеризовано специфіку методів виховання у дітей приязного 

ставлення до тварин в останні десятиліття радянського періоду, що перебували 

поза освітнім процесом і були зосереджені на художньо-естетичній візуалізації, 

унаочненні образів тварин. Як приклад розглянуті образи, відображені у 

мультиплікаційних фільмах, сценарії яких видавали друком. Цей напрям, 

позбавлений зайвої дидактичності, і нині продовжує відігравати позитивну роль у 

підходах до розв’язання обраної проблематики. 

У дисертації наголошено, що із здобуттям Україною незалежності 

гуманітарна література, включно з навчально-методичною, позбулася 

ідеологічного й партійно-класового контексту як обов’язкового, необхідного для 

будь-яких наративів і текстів. Водночас Україна стала відкритою до всього світу з 

його здобутками, проблемами й викликами. Їх суттєвими складниками стали 

зростаючі екологічні ризики, винищення природних ресурсів, зникнення багатьох 

видів тварин, загрозливе погіршення здоров’я населення, зокрема й дітей. У тексті 

підкреслено надзвичайну актуальність питань долучення дітей, школярів до 

ознайомлення та розв’язання питань бережливого ставлення до природи, 

насамперед живої природи, розробка різноманітних підходів до формування у 

дітей ціннісного ставлення до тварин. 

З’ясовано, що зазнали кардинальних змін підходи до розв’язання питань 

виховання у дітей милосердного ставлення до тварин На противагу утилітарно-

прагматичній моделі постає відповідально-діяльнісна, відповідально-усвідомлена 

з морально-етичним підґрунтям. Вона передбачає ознайомлення школярів з 
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екоетичною проблематикою, формування цілісного етичного світогляду щодо 

живої природи, живих істот, зокрема тварин і розглянута в дослідженні як 

загальна тенденція, що набуває все більшого розвитку.  

Зафіксовано й визначено, що на кожному з розглядуваних проміжків часу 

виховання у дітей доброзичливого і відповідального ставлення до тварин лише 

тоді досягає результату, коли поєднано інтелектуальні, етичні й естетичні почуття 

дитини з практичною спрямованістю виховного процесу, тобто її афективну, 

пізнавальну і практичну діяльність. З’ясовано, що найбільш сприятлива до 

розвитку таких почуттів вікова група – це старші дошкільники і молодші школярі 

– саме вони виявляють підвищену здатність до емпатії, прихильність до тварин, 

насамперед свійських, які часто виступають найпершими і важливими друзями 

для дітей. 

Виокремлено перспективну роль інформаційно-комунікаційних засобів, що 

сприяють поширенню ідей і прикладів милосердного ставлення до тварин серед 

дітей та залучення школярів до практичної діяльності у цій царині. Встановлено, 

що для розвитку і поширення цих ідей серед дітей важливе місце посідають 

методики і технології, які наповнені практично-діяльнісними змістовими 

компонентами. Наявність кімнат, куточків, гуртків, передусім еколого-

натуралістичних центрів у школах та позашкільних закладах на додаток до власне 

освітнього процесу, стимулює розгортання системної роботи по збереженню, 

відновленню фауни і флори, підтримки різноманітності тваринного світу.  

Перспективною вважаємо взаємодію еколого-натуралістичних центрів з 

благодійними фондами, що опікуються тваринами, їхнім утриманням, 

підгодовуванням, піклуванням про здоров’я. У своїй спільній роботі вони 

застосовують різноманітні методики – проводять всеукраїнські конкурси творчих 

робіт, фото і відеоматеріалів, присвячених чотирилапим друзям, що мають на меті 

навчити дітей бути відповідальними за хатніх улюбленців. 
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Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше:  

– темою обрано генезу формування у дітей ціннісного ставлення до тварин 

як окрему педагогічну і освітньо-виховну проблему, розроблено концептуальні 

засади і методологію цього феномена з опорою на достатню джерельну базу, що у 

своїй сукупності дозволило системно і цілісно прослідкувати процеси 

становлення і розвитку комплексу гуманістичних ідей щодо поводження з 

тваринами засобами навчально-пізнавальної та дитячої літератури, освітнього 

процесу, позакласної та позашкільної діяльності, візуальних джерел з кінця ХІХ 

до початку ХХІ століття; 

– розкрито подальший розвиток поєднання морально-етичних, емоційно-

ціннісних і діяльнісних складників як головної умови виховання у дітей почуття 

піклувального і бережливого ставлення до світу живого, насамперед до свійських 

тварин; 

– визначено й охарактеризовано концепції, що панували в різні віки і 

десятиліття: романтично-ідеалізовану (для найменших) і пізнавально-співчутливу 

(для старших) (кінець ХІХ – початок ХХ ст.); соціально-утилітарно-прагматичну 

(радянський період ХХ ст.), усвідомлено-відповідально-діяльнісну (кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.), які, часом, надавали приклади ставлень, протилежних панівним. 

Подальшого розвитку в дослідженні набули: 

– розкриття ідей гуманного ставлення до всього живого, яке висловлювали 

в своїй педагогічній, художній, публіцистичній творчості та в епістолярній 

спадщині видатні педагоги й письменники (І. Горбунов-Посадов, Б. Грінченко, 

В. Сухомлинський, К. Ушинський,); 

– класифікація, систематизація і аналіз джерел з проблематики дослідження, 

до якої були широко залучені бібліографічні видання-каталоги, як цінні ресурси 

розкриття розглядуваної проблеми. 

У ході дослідження уточнено: 
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– понятійно-категоріальний апарат дослідження (тварина, світ живого, 

співчуття, милосердя, відповідальність, антропоморфізм, анімалізм, література, 

для дітей, популяризаторська література); 

– роль і значення дитячої літератури і підручників для читання; науково-

популярної та пізнавальної літератури; хрестоматій та антологій дитячої 

літератури крізь призму екологічної етики, гуманізації освіти, її морально-

етичного потенціалу у вихованні етичного ставлення до світу живого. 

Практичне значення дослідження. 

Матеріали дисертації використано у розробці та реалізації соціальних 

освітніх проєктів – «Дитяча усмішка» (2017–2019) та «Буккросінг» (2021) 

Інституту філології та Педагогічного інституту Київського університету імені 

Бориса Грінченка; школи І-ІІІ ступенів №231 Оболонського району м. Києва; 

ДПНБ імені В. О. Сухомлинського (популяризація літературної спадщини 

В. Сухомлинського: донесення змісту його творів до сучасного маленького читача 

і батьків, через актуалізацію та осучаснення), а також онлайн-проєктів ДНПБ 

України імені В. О. Сухомлинського – бюлетень Sukhomlynsky News 

австралійського вченого Алана Кокеріла де поміщені переклади англійською 

педагогічних творів та художніх мініатюр В. Сухомлинського (2015–…), «Казки 

В. О. Сухомлинського у підручниках та посібниках О. Я. Савченко» (2021), 

«Дитина – частина природи» (казки та оповідання В. Сухомлинського, присвячені 

взаєминам дитини з природою в усіх її проявах, супроводжувані малюнками дітей 

за мотивами цих творів (2022). 

Викладена системно генеза формування у дітей ціннісного ставлення до 

тварин освітньо-виховними та літературно-художніми засобами може суттєво 

збагатити зміст навчальних курсів з історії педагогіки та психології для закладів 

вищої освіти; для позакласної та позашкільної виховної роботи у закладах 

позашкільної освіти; представлені систематизовані та узагальнені положення, 

фактологічний матеріал та джерельна база можуть стати основою для подальших 
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наукових розвідок з історії освіти і українського шкільництва та при написанні 

навчальних курсів та модулів.  

Ключові слова: ціннісне ставлення, діти, освіта і виховання, формування у 

дітей ціннісного ставлення до тварин, освітньо-виховні та художньо-образні 

засоби, література для дітей, підручник, етичні категорії, історико-педагогічний 

вимір, персоналія, екологічна освіта, антропоморфізм. 
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ABSTRACT 

Sukhomlynska L. Developing value-based attitude to animals in children by using 

education and imaginative instruments (late ХІХ – early ХХІ). – qualifying scientific 

work as a manuscript. 

Doctor of Philosophy thesis majoring in 011 – Education and Pedagogic Science. 

– Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 

Kyiv, 2022. 

This scientific work is comprehensive research of the issue of moral and ethical 

education of children that promotes cohabitation and comfortable coexistence of 

humans and living world an integral part of which they are, and the solution of which, 

to an extent, determines the future of the humanity. In this context, a special attention 

should be given to the issue of the relations between a human/child and an animal. This 

issue is very relevant nowadays. To understand its urgency and acuteness we need to 

look at its origins and backgrounds, achievements, best practices, and miscounts that 

followed it during the historical development. Building a relevant modern educational 

space requires drawing on historical and pedagogical knowledge, examination of its 

composition, structure, in other words, relating past, present, and future in the general 

movement toward solving the mentioned issues. 

This paper is multidisciplinary, adjacent to several science dimensions, primarily, 

education, literature, law, as well as natural science, medicine, agriculture, in which 

animals are involved, to solve professional tasks.  

Therefore, the choice of this historic and pedagogical topic for research, its 

multidisciplinary spurred the search, engagement, study, and classification of quite 

broad spectrum of source literature, as well as sources, the analysis of which allowed 

for wholesome, objective, and non-bias evaluation of the subject of choice. 

The approaches chosen for the research with chronologic and history one being 

the primary, enabled us to trace the emergence and development of different concepts to 

develop humane treatment of animals by children, describe their conditioning upon 

many factors, namely, how these issues are viewed in the society, the role of public 
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perception, the focus of educational process, and its contents, first of all, child’s age, 

reflection of the issues of animal life and behavior in children’s literature, the role of a 

trusted adult (a teacher, parents, children’s book writer, literature character) etc., in 

other words, look at the phenomena in the context of social and political factors. This is 

the approach that helped to see the succession and discontinuity in the development of 

this theme, its disappearance in some years since education fulfilled atypical for 

childhood tasks. Historiographic, hermeneutic, microhistory and biographical 

approaches were used as tools and implemented through such methods as analysis, 

synthesis, generalization, etc.  

Having used the above-mentioned set of approaches in line with the subject of 

this research we identified and discussed conceptional and category framework (“living 

world”, “animal”, “domestic animal/pet”, “children’s literature”, “animalism”, 

“anthropomorphism”, “bioethics”, “compassion”, “responsibility”, etc.), which 

constitutes the system formative basis for the research, and change their semantic 

content depending on the time and circumstances of the use in pedagogical, 

methodological and literature vocabulary. 

Due to general underdevelopment of the issue, the investigation of sources and 

historiography played a leading role which enabled us to discuss the topic by including 

materials that are used in historic and pedagogic research – bibliographic indexes 

(V. Sukhomlynskyi State Library) and children’s literature (Pedagogical Museum of 

Ukraine). Comprehensive interpretation of the sources included precise description of 

publications, discussing their ideas, determining their content, identifying their 

authorship, quantitative characteristics of publications of literature for children, literary 

works in elementary school reading textbooks, as well as popular informative textbook 

literature, that transmitted moral and ethical paradigm/approaches through literary and 

imaginary and cognitive and ideology context. 

It was found that literature for children in late ХІХ to early ХХ centuries that 

emerged as a widely spread phenomenon taught love and compassion to animals but 

was not developed further and remained in that period, since it contradicted Soviet 
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ideology which crossed over all best practices including in terms of children’s literature 

in one strike. 

It has been established that cognitive, popular children’s literature about nature, 

flora and fauna was founded and developed in those years (“Lisova Hazeta” (Forest 

Newspaper), stories by V. Bianki, M. Pryshvin, B. Zhytkov, etc.), and it combined 

scientific process with upbringing. In such children’s literature environmental 

component that was built on biology and chemistry – science, in other words – was put 

on the forefront, thus, it provided knowledge that brough children closer to living nature 

and animal world. 

Description was given to personalized approach to the issues of compassion 

toward animals, it was established that dialogue, focus on communication with children 

through emotional, moral, and ethical principles, subject and object interactions, 

inclusion of personal experience of idea carriers are typical for such approach. In the 

dissertation we discussed the contribution of Ukrainian children’s writers (O. Ivanenko, 

O. Kopylenko, P. Panch, M. Pryhara, M. Trublaini, N. Zabila etc.) and educators 

(B. Hrinchenko, V. Sukhomlynskyi, K. Ushytskyi) in children’s literary and 

imaginative, emotional, and ethical familiarization with animal world that taught them 

kind, humane attitude toward it. It was highlighted that such works were not included in 

school primers and reading books due to excessive educational process ideologization. 

This was the situation during the entire Soviet period that, in general terms, the 

dissertation sees as pragmatic and scientific, during which the issue of relationships 

between child and animal was considered elective, secondary, and not worth attention. 

Moreover, in 1930–1950, in educational and promotional literature, moral and 

ethical aspect of educational process without ideology, gave way. Instead, information 

and cognitive aspect, pragmatic ideas, where being useful for the society was primary 

and significant, became ruling. Such approach reduced the share of children’s books 

about animal life even further. 

Description was given to the special aspects of educational methods that 

developed favorable attitude to animals in children outside of educational process in the 
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latest Soviet period. Such methods were focused on literary and esthetic visualization, 

picturing animal images, implemented through animation movies. This method does not 

have excessive didacticism and continues to play positive role in the approaches used to 

solve this issue. 

In the thesis it is stressed out that when Ukraine gained its independence 

humanitarian literature, including educational and methodological, got rid of ideology, 

party and class context as being compulsory, necessary for any narratives and texts. At 

the same time, Ukraine became open to the whole world with its best practices, issues, 

and challenges. Increasing environmental risks, destruction of natural resources, 

disappearance of many animal species, threatening deterioration of population health, 

particularly in children, became their significant components. The work underlines 

extreme relevance of engaging children, school students to learning about and solving 

issues of careful treatment of nature, living nature, first, development of different 

approaches to form value-based attitude toward animals in children. 

It has been established that approaches to teaching children to be compassionate 

to animals had changed significantly and in contrast of utilitarian and pragmatic model 

there is another one that has responsibly active, responsibly conscious model with moral 

and ethical background. It entails familiarizing school students with ecoethical issues, 

developing wholesome ethical worldview regarding living nature, living creatures, in 

particular, animals, and is considered in the research as a general tendency that is 

increasingly developing.  

It has been documented and determined that in each considered periods of time 

teaching children to treat animals nicely and responsibly is effective only when their 

intellectual, ethical, and esthetic feelings are combined with practice, in other words, 

with affective, cognitive, and practical activity. It has been established that the age 

group that is the most responsive for development of such feelings is older preschoolers 

and elementary school students, they are the ones that show higher capacities for 

empathy to animals, domestic, first of all, that become first and significant friends for 

kids. 
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We discovered promising role of information and communication tools that 

facilitate dissemination of ideas and examples of compassionate treatment of animals 

among children and engagement of school students to practical activity in this area. It 

has been established that methodologies and technologies full of practices and activities 

are important to develop and spread these ideas among children. Availability of 

respective rooms, areas, and classes, but first, environmental and nature centers in 

schools and afterschool institutions in addition to the education process itself motivates 

rolling out systematic work to preserve and restore fauna and flora, support the variety 

of the animal world.  

We believe that collaboration of environment and nature centers with charitable 

funds that work with animals, take care of them, feed them and care for their health is 

very promising. In their common work they use common methodologies, i.e., hold 

national art competitions, photo and video competitions dedicated to four-legged 

friends, and this will teach children be responsible for their pets. 

Scientific novelty of the research lies in the fact, that for the first time ever:  

–selected as the topic was the genesis of developing value-based attitude toward 

animals as a dedicated pedagogical and educational problem, developed were the 

conceptual backgrounds and methodology of this phenomenon with the basis on 

sufficient source base which in its aggregate allowed for systematic and wholesome 

study of the processes for establishing and developing the framework of humanistic 

ideas with regard to treating animals using the tools of educational and cognitive as well 

as children’s literature, educational process, extra curriculum activity of the late ХІХ to 

the early ХХІ centuries; 

– discussed was the further development of combination of moral and ethical, 

emotional, and value-based, as well as activity components, as the main prerequisite to 

teach children the importance of care and careful treatment to the living world and 

domestic animals, first of all; 

– defined and described were the concepts that dominated in different years and 

decades: romantic and idealistic (for the youngest), and cognitive and sympathy (for the 
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oldest) (late ХІХ – early ХХ century); social-utilitarian-pragmatic (Soviet era), 

conscious-responsible-active (late ХХ – early ХХІ century), which, with time, set 

examples of attitudes that were different from those dominant. 

The following was further developed in the research: 

– discussing the ideas of humane treatment of all living that were voiced out in 

their pedagogical, literary and publicity works and epistolary heritage by infamous 

pedagogues and writers (I. Horbunov-Posadov, B. Hrinchenko, V. Sukhomlynskyi, 

K. Ushytskyi); 

– classification, systematization and analysis of sources and problems of the 

research to which we included bibliographic catalogues as valuable resources for the 

discussion of the issue under consideration. 

The following were clarified in the process of the research: 

– conceptional and category framework (animal, living world, sympathy, 

compassion, responsibility, anthropomorphism, animalism, literature for children, 

promotional literature); 

– role and significance of children’s literature and reading textbooks; popular 

scientific literature through the lens of environmental ethics, humanization of education, 

its moral and ethical potential in bringing up ethical attitude to living world. 

Practical significance of the research. 

Materials of this thesis were used to develop and implement social educational 

projects, such as “Child’s Smile” (2017–2019) and “Bookcrossing” (2021) of the 

Institute of Philology and Pedagogical Institute of Boris Hrinchenko Kyiv University; 

School of I-III level No. 231 of Obolon district of Kyiv; V. Sukhomlynskyi State 

Scientific and Pedagogical Library of Ukraine (promotion of V. Sukhomlynskyi’s 

literature heritage: communicating ideas of his works to modern young readers and 

parents by its actualization and modernization), as well as Sukhomlynskyi State 

Library’s on-line projects – News Letter “Sukhomlynsky News” by an Australian 

scientist Alan Cockerill that includes translations of Sukhomlynskyi’s pedagogical 

works and literary miniatures (2015–…), “Sukhomlynskyi’s Fairytales in 
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O. Y. Savchenko’s Textbooks” (2021), “Child is a Part of Nature” (fairy tales and 

stories by V. Suhkomlynskyi dedicated to the relationships between child and nature in 

its all manifestations with children’s drawings about these works (2022). 

Systematically outlined genesis of shaping value-based attitude toward animals in 

children by using educational and literary tools may significantly enrich the contents of 

history of education and psychology training courses for universities; for extracurricular 

education activities in after school institutions; presented systematized and generalized 

ideas, facts and source framework may become the basis for further scientific researches 

in history of education and Ukrainian school studies, and when developing school 

curriculums and modules.  

Key words: value attitude, children, education and upbringing, formation of 

children's value attitude towards animals, educational and artistic means, children's 

literature, textbook, ethical categories, historical and pedagogical dimension, 

personality, environmental education, anthropomorphism.  
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Сьогодні все голосніше й переконливіше 

лунають заклики як різних держав, так і окремих осіб та організацій здійснити 

рішучі кроки і докласти більше зусиль з метою уникнення кризи життя на нашій 

планеті, сприяння її виживанню та відновленню. Про це свідчить 26 кліматична 

конференція ООН, що мала місце у листопаді 2021 року у шотландському місті 

Глазго і зібрала 120 світових лідерів, які обговорювали питання глобального 

потепління й стратегії боротьби з цим явищем, взаємодію людини з довкіллям у 

сучасному світі речей і машин, віртуальної реальності, глобалізаційних викликів і 

криз як екологічного, так і антропологічного характеру. 

Серед них чільне місце посідають питання співжиття і комфортного 

співіснування людини і природи, невід’ємною частиною якої вона є. Аргументи й 

зусилля щодо збереження і примноження тваринного світу закріплені у низці 

міжнародних правових актів, що передбачають виконання державами, які їх 

підписали, й Україною зокрема, дотримання позицій і правил, зазначених у них. 

Деякі з них безпосередньо стосуються захисту тваринного світу, зокрема 

Всесвітня декларація прав тварин (1977, у 1990 представлена ЮНЕСКО), 

Європейська конвенція про захист домашніх тварин (1992), Закон України «Про 

захист тварин від жорстокого поводження» (2006) та інші. 

Водночас у європейській та світовій науці набувають все більшого 

поширення концепції та ідеї, що закликають до покращення, а іноді до 

кардинальної зміни етичної поведінки людини стосовно світу живого. Впродовж 

другої половини ХХ ст., а найбільше на початку ХХІ ст. отримали свій розвиток 

науки, предметом яких виступає світ рослин і тварин. Серед них насамперед 

екологія – самостійна біологічна наука, яка вивчає закономірності взаємодії 

організмів між собою та з оточуючим світом. У структуру цієї науки входять такі 

напрями спеціальної екології як екологія людини і екологія тварин. У 

психологічній науці існує декілька напрямів, що розглядають під кутом зору 

свого предмета дослідження світу живого, зокрема зоопсихологія, що вивчає 
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психіку тварин, етологія – наука про форми їхньої поведінки, а також біхевіоризм, 

який тлумачить механізми формування індивідуальної поведінки тварин, та 

нейрофізіологія, яка досліджує фізіологічні основи психічної діяльності.  

Нині людство приходить до висновку, що потрібно не лише дбати про все 

живе, а найперше виховувати у дітей з самого раннього віку бажання берегти 

живу природу і проявляти любов і милосердя до живих істот, які живуть поряд 

або разом з людьми, формувати вміння співіснувати разом. Відтак, постає потреба 

інтеграції педагогікою наукових і практичних знань, необхідних для формування 

у дітей почуття любові й дбайливого ставлення до всього живого. Розбудова 

відповідного сучасного освітньо-виховного процесу вимагає опертя на історико-

педагогічне знання, вивчення його складу і структури як нерозривного поєднання 

минулого, сучасного і майбутнього у загальному руслі розвитку зазначених 

питань. 

Зверненням до минулого ми насамперед робимо акцент на важливості цих 

питань у сучасному освітньо-виховному просторі, засвідчуємо, що ця проблема, 

хоча і є досить новою для сучасної педагогічної науки, вже має свою історію, свій 

розвиток, свої здобутки. Проте незважаючи на актуальність, загальну 

затребуваність виховання у дітей милосердного ставлення до тварин, ці теми досі 

не привертали достатньої уваги дослідників, малорозроблені у вітчизняній 

історико-педагогічній науці.  

Питання виховання у дітей молодшого та старшого віку милосердного 

ставлення до тварин в історії освіти та виховання почали виступати предметом 

зацікавленості дослідників, просвітників, письменників, громадських діячів, 

починаючи з кінця ХІХ – початку ХХ століття. Історіографія цієї теми невелика і 

посідає малопомітне місце. Певне виключення становлять матеріали 

міжнародного видання «Гуманітарний екологічний журнал» (з 1999 і донині), 

тематика якого загалом присвячена актуальним питанням екології, 

природоохоронної діяльності, де поміщено надзвичайно цінні для нашого 

дослідження матеріали, присвячені окремим постатям і подіям, що дають змогу 
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відтворити стан справ із ставленням до тварин наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст., зокрема статті головного редактора цього видання В. Борейка про 

І. Горбунова-Посадова, П. Каптерєва та ін. Ці джерела сприяли більш глибокому 

проникненню в історичний контекст розглядуваної нами теми.  

Історико-педагогічних праць, присвячених розвитку ідей про виховання у 

дітей гуманного ставлення до живої природи, небагато. Можемо назвати 

кандидатську дисертацію З. Шевців (1994) [175], яка розглядає під відповідним 

кутом зору спадщину лише однієї персоналії й майже не досліджує питання 

взаємодії дитини і тварини. 

Недостатність уваги вітчизняних дослідників до історії розвитку ідей 

частково компенсовано розвідками, де розглянуто сучасний стан проблеми. До 

них можна віднести дисертацію Н. Кравець «Формування системи знань про живу 

природу в учнів основної школи» (Київ, 2007. – 279 с.), статтю Л. Рибалко, 

О. Топузова, Л. Величко «Концепція природничо-наукової освіти для сталого 

розвитку» [184], однак вони присвячені загальним підходам до навчання 

предметів, присвячених довкіллю, екології і в них майже не йдеться про тварин. 

Проблема формування у дітей любові до тварин, до навколишнього світу в 

останні роки стала предметом наукових пошуків українських дослідниць 

Л. Живіріхіної [55] та Н. Горопахи [26]. 

Виняткову увагу загальним природоохоронним питанням приділяють 

дослідники, які опікуються формуванням екологічного світогляду дітей та молоді, 

серед них – В. Вербицький, Н. Лисенко, Г. Пустовіт, І. Суровегіна та ін.  

Як бачимо, в Україні більшою мірою отримало розвиток не наукове, а 

практико орієнтоване спрямування розв’язання означеної проблеми.  

Відтак, актуальність означеної проблематики, а також її нерозробленість у 

історико-педагогічному вимірі спонукали нас обрати темою нашого дослідження 

«Формування у дітей ціннісного ставлення до тварин освітньо-виховними та 

художньо-емоційними засобами (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)». 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

здійснено відповідно до наукової теми відділу історії та філософії освіти 

Інституту педагогіки НАПН України 2019-2021 рр. «Парадигми розвитку та 

тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності (1991-

2017)», номер державної реєстрації 0119U001260.  

Мета дослідження. Виявити і розкрити процес становлення і розвитку ідей 

виховання у дітей гуманного ставлення до тварин для більш повного і цілісного 

опанування цієї тематики, що сприятиме виокремленню, збагаченню й 

урізноманітненню сучасних ідей щодо шляхів і засобів формування у дітей 

етичних цінностей, ознайомленню з ними широкого кола освітян та творчому їх 

впровадженню в роботу різних закладів освіти. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити й аргументувати теоретико-методологічні засади 

дослідження, включно з тлумаченням понятійно-категоріального апарату 

дослідження. 

2. Прослідкувати розвиток ідей про милосердне ставлення до тварин в 

навчальній і дитячій літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

3. Розкрити особливості підходів до виховання у дітей доброго 

ставлення до тварин на різних етапах радянської та пострадянської парадигм 

освіти (ХХ ст.). 

4. Визначити особистий внесок окремих діячів у розроблення означеної 

проблеми. 

5. Охарактеризувати сучасні провідні тенденції формування у дітей 

ціннісного ставлення до тварин (поч. ХХІ ст.).  

6. Перспективні напрями, шляхи й підходи виховання у дітей 

доброзичливого ставлення до тварин. 

Об’єкт дослідження – комплекс навчальних, пізнавальних, літературних і 

візуальних джерел, що містить дискурси щодо характеру взаємодії дітей і тварин 

у різних середовищах та умовах. 
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Предмет дослідження – освітньо-виховні та художньо-емоційні шляхи 

формування у дітей морально-етичного ставлення до тварин художньо-образними 

засобами з кінця ХІХ й початку до ХХІ століття.  

Методи дослідження: 

–  аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування для з’ясування предмета і 

об’єкта дослідження, а також для виконання поставлених завдань; 

–  проблемно-порівняльний метод, який надав змогу охарактеризувати різні 

тексти, тобто підходи та концепції, що складають тему нашого дослідження;  

–  біографічний, персоніфікований для з’ясування внеску окремих діячів 

освіти і мислителів у розгляд питання взаємостосунків людина – тварина; 

–  пошуково-бібліографічний, – для систематизації і класифікації джерельної 

бази в синхронному і діахронному вимірах; 

–  метод контент-аналізу забезпечив аналіз змісту художньо-публіцистичної, 

навчальної та навчально-методичної літератури з метою визначення ставлень до 

розглядуваної проблеми. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець ХІХ – початок ХХІ 

століття, тобто від зародження суспільної уваги і зацікавленості до питань 

доброзичливого ставлення до тварин серед дорослих і дітей й до сьогодення, коли 

окреслені елементи системного підходу до обраної проблеми здобувають 

державну і суспільну підтримку і обґрунтовану методологію. Ми не членували 

досліджувані явища на певні періоди через дискретний і малопомітний їх 

розвиток, припинення на певних етапах функціонування освіти, а також 

важливість і значущість персоніфікованого внеску окремих особистостей, думки і 

дії яких не відповідали загальним панівним тенденціям. Водночас упродовж 

усього дослідження застосовано хронологічно-проблемний підхід, який слугував 

основою системного підходу. 

Джерельна база дослідження розподілена на наступні групи: 

–  джерела нормативно-правового характеру:; 

–  підручники і навчальні посібники; 
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–  науково-популярні видання:; 

–  література для дітей; 

–  періодичні видання для дітей; 

–  бібліографічні покажчики та каталоги; 

–  інтерпретаційно-критичні джерела; 

–  візуальні джерела; 

–  архівні матеріали. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше: 

–  темою обрано ґенезу формування у дітей ціннісного ставлення до тварин як 

окрему педагогічну і освітньо-виховну проблему, розроблено концептуальні 

засади і методологію цього феномена з опорою на достатню джерельну базу, що у 

своїй сукупності дозволило системно і цілісно прослідкувати процеси 

становлення і розвитку комплексу гуманістичних ідей щодо поводження з 

тваринами засобами навчально-пізнавальної та дитячої літератури, освітнього 

процесу, візуальних джерел, позакласної та позашкільної діяльності з кінця ХІХ 

до початку ХХІ століття; 

–  розкрито подальший розвиток поєднання морально-етичних, емоційно-

ціннісних і діяльнісних складників як головної умови виховання у дітей почуття 

піклувального і бережливого ставлення до світу живого, насамперед до свійських 

тварин; 

–  визначено й охарактеризовано концепції, що панували в різні роки і 

десятиліття: романтично-ідеалізовану (для найменших) і пізнавально-співчутливу 

(для старших) (кінець ХІХ – початок ХХ ст.); соціально-утилітарно-прагматичну 

(радянський період ХХ ст.), усвідомлено-відповідально-діяльнісну (кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.), які, часом, надавали приклади ставлень протилежних панівним. 

У ході дослідження уточнено: 

–  понятійно-категоріальний апарат дослідження (тварина, світ живого, 

співчуття, милосердя, відповідальність, антропоморфізм, анімалізм, література, 

для дітей, популяризаторська література); 
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–  роль і значення дитячої літератури і підручників для читання крізь призму 

екологічної етики, гуманізації освіти, її морально-етичного потенціалу у 

вихованні етичного ставлення до світу живого; 

удосконалено: 

–  подальшого розвитку в дослідженні набули ідеї гуманного ставлення до 

всього живого, яке висловлювали в своїй педагогічній, художній, публіцистичній 

творчості та в епістолярній спадщині видатні педагоги й письменники 

(І. Горбунов-Посадов, Б. Грінченко, В. Сухомлинський, К. Ушинський,); 

–  класифікацію, систематизацію та аналіз джерел з проблематики 

дослідження, до якої були широко залучені бібліографічні видання-каталоги, як 

цінні ресурси розкриття розглядуваної проблеми. 

Практичне значення дослідження: 

Матеріали дисертації використано у розробці та реалізації соціальних 

освітніх проєктів Київського університету імені Бориса Грінченка «Дитяча 

усмішка» (2017–2019) та «Буккросінг» (2021) Інституту філології та 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; школи 

І-ІІІ ступенів №231 Оболонського району; ДПНБ імені В. О. Сухомлинського 

(популяризація літературної спадщини В. Сухомлинського: донесення змісту його 

творів до сучасного маленького читача і батьків, через актуалізацію та 

осучаснення), а також онлайн-проєктів ДНПБ України імені 

В. О. Сухомлинського – бюлетень Sukhomlynsky News австралійського вченого 

Алана Кокеріла, де поміщені переклади англійською педагогічних творів та 

художніх мініатюр В. Сухомлинського (2015–…), «Казки В. О. Сухомлинського у 

підручниках та посібниках О. Я. Савченко» (2021), «Дитина – частина природи» 

(казки та оповідання В. Сухомлинського, присвячені взаєминам дитини з 

природою в усіх її проявах, супроводжувані малюнками дітей за мотивами цих 

творів (2022). 

Викладена системно генеза формування у дітей ціннісного ставлення до 

тварин освітньо-виховними та літературно-художніми засобами може суттєво 
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збагатити зміст навчальних курсів з історії педагогіки та психології для закладів 

вищої освіти; для позакласної та позашкільної виховної роботи, у закладах 

позашкільної освіти; представлені систематизовані та узагальнені положення, 

фактологічний матеріал і джерельна база можуть стати основою для подальших 

наукових розвідок з історії освіти і українського шкільництва та при написанні 

навчальних курсів та модулів.  

Матеріали дослідження можуть увійти у зміст і методичне забезпечення 

педагогічної освіти студентів, зокрема проведення педагогічної практики, 

сприятимуть формуванню практико орієнтованих компетентностей про сутність і 

зміст виховання доброзичливого ставлення до тварин з кінця ХІХ і до початку ХХ 

ст. і підвищенню загальнопедагогічної ерудиції і педагогічного мислення 

студентів, аспірантів, докторантів. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (довідка про 

впровадження № 262 від 18.10.2022 р.), Педагогічного музею України НАПН 

України (довідка про впровадження № 060/64-071 від 29.11.2022 р.), Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН 

України (довідка про впровадження № 05-44/256 від 26.10.2022 р.), закладів 

освіти Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району 

Київської оласті (довідка про впровадження № 01-08-01/237 від 10.10.2022 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

висвітлено у виступах на міжнародних та всеукраїнських конференціях і 

семінарах, а саме: ХХІV Всеукраїнські педагогічні читання «В. О. Сухомлинський 

у діалозі з сучасністю. “А що там за лісом?...”: філософія для дітей», 

Житомирський державний університет імені Івана Франка (22.09.2017); ІІІ 

Грінченківська наукова зимова школа для магістрантів, аспірантів і докторантів у 

галузі знань «освіта/педагогіка» (21.02.2018); Всеукраїнський науково-

практичний семінар «Василь Сухомлинський і сучасне дошкілля: до 100-річчя з 

дня народження, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Інститут проблем 
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виховання НАПН України (30.03.2018); Круглий стіл «Сухомлинському пишуть», 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (16.04.2018); Всеукраїнський освітній 

форум «Нова українська школа – діалог з В. О. Сухомлинським», Херсонський 

державний університет, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська 

академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (25-26.04.2018); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка педагога ХХІ століття 

крізь призму ідей Василя Сухомлинського», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (22.05.2018); 

Круглий стіл «Серце віддаю дітям» (до 100-річчя від дня народження 

В. О. Сухомлинського та 50-річчя виходу книги), ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського (13.09.2018); Наукова сесія історико-педагогічних 

студій «Ціннісний потенціал педагогіки Василя Сухомлинського в умовах 

розбудови Нової української школи», Київський університет імені Бориса 

Грінченка (26.09.2018); Х Міжнародна науково-практична конференція та ХХV 

Всеукраїнські педагогічні читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у 

вітчизняному та міжнародному вимірах», Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира Вінниченка, Комунальний заклад 

«Кіровоградськй обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського (04-05.10.2018); Хакатон «Педагогічна спадщина 

В. О. Сухомлинського і Нова українська школа», КЗ «Центр інноваційних освітніх 

технологій» виконавчого комітету управління освіти Фастівської міської ради 

Київської області (10.10.2018); International Symposium on Sukhomlinski’s 

Educational Thought and Modern Education: In memory of the 100th Anniversary of 

Sukhomlinski’s Birthday, Пекінський педагогічний університет, КНР (03-

04.11.2018); ІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у 

міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної 

освіти», Київський університет імені Бориса Грінченка (28.11.2018); 

Всеукраїнський вебінар «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини», 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (04.12.2018); ІІІ-я Міжнародна 
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конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019», 

Інститут педагогіки НАПН України (11.04.2019); Круглий стіл «Василь 

Сухомлинський у літературі та мистецтві», ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського (18.04.2019); Всеукраїнський науково-практичний 

семінар у рамках Всеукраїнського фестивалю науки «Форми репрезентації джерел 

з історії освіти», ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (15.05.2019); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка у вимірі 

соціокультурних досліджень», Херсонський державний університет (30.05.2019); 

XXVI Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із 

сучасністю. Методична спадщина педагога в контексті ідей Нової української 

школи», Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

Рівненський державний гуманітарний університет (27.09.2019); Науково-

практичний семінар для вчителів початкової ланки, вихователів-методистів ЗДО 

«Природа – частинка нас самих, а байдужість до природи – це байдужість до 

власної долі», Управління освіти і науки Броварської міської ради Київської обл., 

ЗДО «Ялинка» ім. В. О. Сухомлинського (17.10.2019); Міжнародна науково-

практична конференція «Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-

річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського», ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського (07.11.2019); Круглий стіл «Фотографії як джерело 

розкриття діяльності школи в Павлиші: про що говорять старі фотографії», ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського (20.11.2019); Круглий стіл з нагоди 45-річчя 

Педагогічно-меморіального музею В. О. Сухомлинського, Педагогічно-

меморіальний музей В. О. Сухомлинського (20.02.2020); Круглий стіл «Збірки 

творів В. О. Сухомлинського: літературно-педагогічний дискурс» , ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського (27.05.2020); ХХVІ Всеукраїнські педагогічні інтернет-

читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Ідеї Василя 

Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і 

перспективи», ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Управління освіти і 

науки Броварської міської ради, Кафедра теорії і методики виховання РДГУ 
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(30.09.2020); V Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти 

«Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до 

новацій», ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України (21.10.2020); 

Звітна науково-практична конференція ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

«Інформаційне забезпечення сфери освіти України», ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського НАПН України (22.12.2020); Міжнародна науково-

практична конференція «Тенденції забезпечення якості освіти», Міжнародний 

гуманітарний дослідницький центр (м. Дніпро) (22.01.2021); Круглий стіл «До 30-

річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (пам’яті О. Я. Савченко 

присвячується)», ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України 

(24.03.2021); VІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти 

«Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і 

сучасні підходи» (до Всеукраїнського фестивалю науки – 2021), ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського НАПН України (19.05.2021); ХІ Міжнародні та XXVIIІ 

Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства», 

Рівненський державний гуманітарний університет (24.09.2021); Круглий стіл 

«Побут сільського школяра в доробку Василя Сухомлинського», ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського НАПН України (19.10.2021); І Всеукраїнські педагогічні 

читання пам’яті О. Я. Савченко «Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і 

спілкування», Інститут педагогіки НАПН України (04.11.2021); IV Міжнародна 

наукова конференція «Соціально-правові аспекти розвитку та безпеки дитини». 

Онлайн-конференція, Рівненський державний гуманітарний університет 

(19.11.2021); Звітна науково-практична конференція ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського «Інформаційне забезпечення сфери освіти України» за 

результатами наукових досліджень у 2021 р., ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського НАПН України (19.12.2021); ХІІ Міжнародні та ХХІХ 

Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю. Шлях до серця дитини в травматичних ситуаціях життя», 
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Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

(30.09.2022); Науково-практична конференція «Практико-орієнтований підхід до 

розвитку педагогічної та психологічної освіти в міждисциплінарному дискурсі», 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

(13.10.2022); Круглий стіл «Будівлі й класні кімнати в школі Василя 

Сухомлинського крізь призму історії та сьогодення української освіти», ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського (26.10.2022). 

Публікації. 

Результати дослідження відображено у 25 публікаціях, серед яких: 9 

відображають основні результати дисертації (7 у фахових виданнях України, 2 – у 

зарубіжних наукових періодичних виданнях), 12 мають апробаційний характер, 4 

додатково відображають результати дослідження. 

Структура та обсяг дослідження. Специфіка об’єкта і предмета 

дослідження, особливості мети і завдань, а також логіка дослідження зумовили 

структуру роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел (189 позицій) та додатків. Загальний обсяг роботи – 

265 сторінок, з них – 165 основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Вихідні ідеї та положення дослідження 

 

Узявшись до розгляду формування у дітей ціннісного ставлення до тварин як 

історико-педагогічної проблеми, висвітлимо, які ідеї і положення лягли в її 

основу. Одразу відзначимо, що вона є комплексною й інтегральною, а ідеї, які 

лежать в її основі, притаманні багатьом наукам, серед них філософії (етика, 

біоетика), а також екології, психології (зоопсихологія, етологія), а також 

педагогіці, яка переломлює різні теоретичні напрацювання в конкретні технології 

та методики. 

Розпочнемо з філософії, яка вустами своїх мислителів уже досить давно 

висловлювалася щодо питань взаємодії людини і тварин, передусім одомашнених. 

Ще у 1693 році англійський філософ Дж. Локк (1632–1704) у праці «Деякі думки 

про виховання» писав про необхідність попередження у дітей жорстокості до 

тварин, тому що звикнувши мучити й убивати тварин, вони, так само, 

виявлятимуть жорстокість до людей (Джон Локк. Соч. В 3-х т. М., 1988). Інший 

видатний філософ Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) на противагу механістичній 

картезіанській концепції, що вважала правила механіки і правила природи 

тотожними, стверджував, що тварини – істоти, які мають відчуття, що людина має 

відчувати свій обов’язок щодо тварин. Він проводить прямі паралелі між 

людиною і твариною, тому що обидві істоти мають відчуття і почуття: «Ця якість 

спільна у тварини і людини, має, по меншій мірі, давати першій з них право не 

зазнавати даремно мук з вини іншого» [135]. 

Ідеї про ці здатності тварин була підтримана й англійським філософом 

Дж. Бентамом (1748–1832), який обстоював гуманне ставлення до тварин, бо 

«вони відчувають страждання», і передбачав, що «настане той час, коли людство 

буде гуманним до кожної істоти, яка дихає» [182]. 
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Міркування цих та інших філософів радше відрізнялися від загального 

ставлення людей до тварин, але загалом вони готували ґрунт до подальшого руху 

в цьому напрямі – і щодо ідей, і щодо практичного впровадження. Так, на початок 

ХІХ ст. у провідних європейських країнах, передусім у Великій Британії, 

суспільство було занепокоєне становищем населення, яке у той час вважали 

уразливим або знедоленим – літніх людей, бідних, дітей, людей з психічними 

розладами, людей з інвалідністю. У цьому ряду постала й проблема умов 

утримання та експлуатації тварин, які, як вважали деякі політики і представники 

освічених верств населення, потерпають від невиправданої жорстокості і знущань 

з боку їх власників. 

Філософські, етичні ідеї щодо моральності у поводженні з тваринами також 

отримали поширення у ХІХ ст., але не таке значне, як у практичній площині. Це 

мало місце тому, що філософія і філософствування, навіть різних напрямів, 

залишалося теологічним, а, як вважав німецький філософ А. Шопенгауер (1788–

1860), один із перших прихильників зоозахисних організацій у Німеччині, 

«філософська мораль… цілковито залежить… від біблійної… і оскільки 

християнська мораль не розповсюджується на тварин, то останні негайно 

опиняються поза законом, грають роль простих “речей”, простого засобу для 

будь-яких цілей…, ігноруючи ту вічну сутність, яка присутня у всьому, що живе» 

[185]. 

Також однією з причин жорстокого поводження, як вважають філософи, був 

розвиток у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. природничих наук, фізіології, вчення 

І. Павлова про інстинкти та біхевіоризм, коли тварин почали розглядати як 

фізіологічні сутності, які мають лише рефлекси. Ці науки стали широко 

використовувати тварин у своїх експериментах. 

Ці процеси викликали негативну відповідь особливо тих освічених 

прошарків суспільства, які й раніше виступали за права тварин та гуманне з ними 

поводження. У філософському, етичному контексті це питання розглянув 

видатний мислитель, теолог, філософ, гуманіст А. Швейцер (1875–1965), який у 
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своїй невеликій праці «Філософія і рух на захист тварин» (написана у 1950 р., 

опублікована у 2013 р. німецькою мовою, у 2020 – в перекладі російською) писав: 

«Ми, європейці і нащадки європейців, хоча європейська думка і не вела нас по 

цьому шляху, прийшли до того, щоб звернути увагу на наше ставлення до живих 

істот і відповідальності за них та поставити вимогу любові до тварин в один ряд з 

любов’ю до людини» [186]. 

Але ці позиції практично не вплинули на загальну тенденцію, що панувала 

впродовж усієї першої половини ХХ ст., коли технологічна революція в 

тваринництві призвела до масштабних забоїв, а з іншого – до все більшого 

використання тварин у науково-експериментальній царині – медицині, 

парфумерній, хутровій галузях тощо. 

Розвиток біотехнологічних і біомедицинських експериментів і практик, які 

дедалі більше використовували у своїй діяльності тварин, викликав вибух 

протидії освіченої частини суспільства, університетської професури Великої 

Британії, США та інших країн [181]. У цих та інших працях питання ставлення до 

тварин автори пов’язували з етикою і висвітлювали її як етичну проблему. 

У ці роки австралійський філософ П. Сінґер виступив із закликом звільнення 

тварин, надання їм права на достойне життя, прирівнявши цю ідею до руху за 

права темношкірих, жінок, ЛГБТ-людей. Книга П. Сінґера «Визволення тварин. 

Нова етика нашого поводження з тваринами» вийшла у 1975 році, перекладена 

українською мовою у 2019 р. і нині є головною для вітчизняних зоозахисників у 

боротьбі за права тварин [141]. 

Ідеї проголошені цими та іншими прихильниками гуманного ставлення до 

тварин виступають підґрунтям для розгортання концептуального бачення нашої 

теми. Ми поділяємо положення про те, що всі тварини, зокрема ссавці, нарівні з 

людиною здатні відчувати біль, страждання, радість і задоволення, і завдання 

людини – максимально зменшити ці страждання, бо людина несе відповідальність 

за їхнє життя. 
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Одним із ключових понять, якими оперують прихильники такої концепції – 

біологи, медики, філософи, психологи, педагоги є поняття «біоетика». Вважають, 

що поняття «біоетика» було впроваджено у 1971 р. американським біохіміком 

В. Р. Поттером, який розглядає біоетику як науку міждисциплінарну, яка об’єднує 

багато культур і розширює поняття «гуманність».  

Під «біоетикою» (прикладною етикою) нині розуміють інтегровану 

міждисциплінарну галузь знань, що охоплює моральну проблематику, пов’язану з 

розвитком природничих, медичних і соціальних наук про людину та всіх живих 

істот. Ключовою складовою у понятті «біоетика» виступають моральні цінності та 

норми. Це наука, що інтенсивно розвивається і має багато напрямів – екологічна 

біоетика, медична біоетика тощо.  

Відтак, провідні ідеї біоетики щодо милосердного і відповідального 

ставлення до всього живого стали методологічною основою нашого дослідження. 

Вони конкретизовані на прикладі поглядів німецького богослова, пастора Ф. Яра 

(1895–1953), якого вважають засновником біоетики. Нещодавно український 

журнал «Філософія освіти. Philosophy of Education» опублікував статтю сучасного 

німецького вченого Г.-М. Засса під загальною назвою «Засади біоетики з 

протестантської традиції», в якій проаналізовано статтю Ф. Яра «Біоетика: 

роздуми про етичні ставлення людини до тварин і рослин», що з’явилася ще у 

1927 році і в якій було сформульовано головний імператив біоетики: «Поважай 

кожне створіння передусім як таке, чиє існування є самоціллю і обходься з ним по 

можливості саме таким чином!», тобто як прийняття людиною моральних 

зобов’язань стосовно світу живого [63]. 

Головним серед усіх моральних зобов’язань учений називає співчуття і 

розглядає як етичний принцип, що базується на повазі: «Для Фріца Яра повага до 

тварин і рослин, що витікає із здатності до співчуття, є природною та важливою 

частиною кожної практичної етики», зазначає Г.-М. Засс [Там само]. Нині, 

стверджує автор, біоетична максима Ф. Яра щодо співчуття та поваги до всіх 
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живих істот, які здатні страждати, є загальновизнаною, але за умови розуміння і 

врахування соціально-економічних, суспільних відносин [63]. 

Щодо викладання дисциплін у закладах освіти Ф. Яр виступає прихильником 

формування вмінь «ведення дискусій, культури обговорення, спілкування не 

стільки завдяки своїм теоретичним діям, скільки завдяки практиці» [62]. 

Розуміння Ф. Яром біоетики як відповідальності перед життям, як 

категоричного імперативу, «який не залежить від реакції інших людей, а тільки 

від совісті, співчуття та відповідальності за своє життя та за життя інших» [Там 

само, с. 204] виступає загальним методологічним орієнтиром для розгортання 

нашого дослідження.  

Нині ідеї біоетики, як морального підґрунтя побудови стосунків між людьми 

і світом живого, імплементовано у діяльність різного роду організацій і спільнот в 

окремих країнах й на міжнародному рівні в якості правових документів, які ми 

аналізуватимемо у ІІІ розділі параграфі 3.1. 

Відтак, історія розвитку ідей про гуманне ставлення до тварин свідчить, що 

його підґрунтя лежить у площині філософії, й зокрема в моралі, біоетиці, яка 

пізніше оформилася і нині продовжує формуватися в правовій площині, тобто 

створенні законів і приписів, які регулюють стосунки між людиною і твариною, 

захищеною відповідними законами. 

У педагогічному, виховному сенсі ця проблема лежить у побудові 

відповідної виховної системи, з опертям на теорію цінностей, ціннісних 

орієнтацій, тобто на педагогічну етику, з одного боку, і діяльнісний підхід, з 

іншого. Під педагогічною етикою розуміємо практичну спрямованість 

моральності, яка передбачає засвоєння певного обсягу теоретичних 

(філософських) знань, що сприяють розумінню її предмета (предмета етики). Вона 

оперує такими поняттями як добро і зло, сенс життя, совість, співчуття, 

милосердя, дружба тощо. Визначення ж «педагогічна» свідчить про те, що етика й 

етичні поняття і терміни лежать в площині впливів і взаємовпливів між 

дорослими і дітьми, тобто педагогічного процесу. Педагогічна етика висуває 
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принципи, що регулюють поведінку дітей, спрямовує їхні вчинки і дії, встановлює 

критерії й правила [22]. 

Науковці вважають, що тематика, зміст і спрямованість «радянської етики» 

як певного етапу розвитку моралі пов’язана з іменем українського педагога 

В. Сухомлинського як адепта педагогічної етики, появою його праць з морального 

виховання [96, с. 185]. Ми ж розглядаємо педагогічну етику В. Сухомлинського в 

контексті нашої проблеми. Для дослідження важливо, що ідеї милосердя і 

підтримки всього живого, розвинуті ним, стали методологічним орієнтиром для 

подальшого розгляду цієї педагогічної проблеми.  

До змістових компонентів педагогічної етики належать: моральна свідомість, 

тобто моральні знання (зразки), моральні почуття (емоції), моральна діяльність 

(діяльнісний аспект, вчинок) та моральні взаємини, проявом яких виступає 

рефлексія. Важливим завданням педагогічної етики є її засвоєння та перетворення 

у внутрішні регулятори поведінки і діяльності особистості. 

Значне місце серед цих складників посідають почуття (емоції), які в останні 

роки набули великого значення і отримали назву «емоційний інтелект», як 

розуміння інформації, закладеної в емоціях, інтелектуальну здатність панувати 

над своїми емоціями, розуміти свої почуття і почуття інших людей і на цій основі 

вибудовувати свої дії і стосунки [40]. Зайве тут підкреслювати, наскільки 

емоційний інтелект пов’язаний з вихованням милосердя до тварин, бо більшою 

мірою виховні впливи спрямовані на почуттєву, емоційну сферу. 

Такі теоретико-методологічні засади нашого дослідження. Для їхньої 

конкретизації обираємо герменевтичний підхід, який розглядаємо як «звернення 

до психічного досвіду суб’єкта, до його “життєвого світу”, який виявляється як 

переживання [курсив наш – Л. С.]… Герменевтична виховна практика будується 

як робота з переживаннями дітей, їхніми спогадами, очікуваннями, фантазіями» 

[29, с. 43]. Важливим об’єктом такого підходу стає дитяча творчість – есе, вірші, 

тексти, щоденники тощо, тобто рефлексія. У цьому процесі важливою є роль і 

значення педагога, вчителя, його власної рефлексії, який пам’ятає власне 
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дитинство, дитячі переживання й «проживання» спогадів дитинства [29]. Це, 

насамперед, аналіз переживань дитини, але також і вихователя, вчителя, 

моральний досвід якого спрямований на вироблення у дитини ставлення до 

цінностей всього живого – природи і живих істот, зокрема тварин. 

Переслідуючи цю мету виховання, що базується на герменевтиці, 

віднаходимо джерела, де педагог учить дитину розуміти навколишній світ, 

осмислювати себе не лише в навколишньому середовищі, а й долучатися до 

літературних та пізнавальних творів і текстів, до взірців у літературі, музиці, 

мистецтві, які несуть у собі значний моральний, емоційний потенціал, тобто 

певну ціннісну максиму, ідею. 

Однією з основних методологічних засад дослідження став історіографічий 

підхід, що сприяв систематизації й аналізу різного роду джерел, у яких 

висвітлено, як дорослі втілювали в освітній процес, ознайомлювали дітей з ідеями 

гуманного, співчутливого ставлення до всього живого. Насамперед звернемося до 

змісту освіти, до якого входять предмети гуманітарного, природничого, 

математичного і технологічного спрямування, які містять систему знань про 

природу, людину, суспільство, мислення, виробництво, засоби діяльності, які 

формують в учнів наукову картину світу. 

З огляду на предмет дослідження об’єктом нашого аналізу виступають 

тексти, навчальна література, що складає основу шкільної освіти, а також 

література для дітей, з якою знайомилися діти поза школою – в якості 

позакласного читання, а також за власним вибором. Чому була обрана саме ця 

художня і пізнавальна література? 

По-перше тому, що вона (дитяча література) поєднує в собі різні функції – 

вона насамперед має зацікавити дитину своєю тематикою і стилем викладу, по-

друге, вона має ціннісний вимір і транслює в доступній для дитини формі 

цінності, до яких світ дорослих хоче долучити дітей, по-третє, вона несе в собі 

емоційну, почуттєву складову, невід’ємну частину засвоєння дитиною цінностей 

різного порядку. І, насамкінець, художня література формує інтелект дитини, 
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оскільки, зважаючи на нашу концепцію, кінцева мета – формування (емоційного) 

інтелекту людини/дитини на основі почуттів, здатності до емпатії. 

Література для дітей можна розділити на навчальну, художню, пізнавальну, 

але насправді дуже важко окреслити чіткі рамки кожної з них, оскільки кожна 

тою чи іншою мірою виконує всі три функції. Усі вони є об’єктом нашого аналізу. 

До них належать твори, написані спеціально для дітей дитячими письменниками, 

а також твори, які були створені для дорослих читачів, а пізніше були віднесені до 

дитячої літератури. 

У центрі нашої уваги – навчальна література: читанки, хрестоматії, 

підручники, в яких поміщували за вибором укладачів художні тексти, уривки з 

творів та, значно рідше, спеціально написані для навчальної літератури тексти, в 

яких художньо-образними засобами був зображений світ тварин. 

Системно-хронологічний підхід дозволить нам прослідкувати, як і коли, в які 

роки і періоди тексти про тваринний світ і в якому контексті потрапляли/не 

потрапляли до дитячого читання. Сюди відносимо і розважальну літературу для 

дітей, яка не несе в собі яскраво виражених ідеологічних або ж моралізаторських 

мотивів. 

Ще однією причиною аналізу саме навчальної літератури є те, що за 

допомогою підручників і посібників нові установки, нова ідеологія найшвидше 

доходила до дітей, потрапляла в школи переважно через читанки для початкових 

класів. Тоді як курси шкільної літератури складали твори «класиків» не лише з 

художньо-естетичних, а великою мірою і з ідеологічних міркувань. 

Окрім цих творів, об’єктом нашого дослідження виступила і пізнавальна 

література для дітей, де в доступній і образній формі описані ті чи інші факти, 

спрямовані на розширення дитячого світогляду, з відповідним ілюстративним 

матеріалом, який змальовує світ живого, світ тварин. Науково-популярна 

література для дітей також зіграла певну роль у формування у дітей гуманного 

ставлення до тварин, але меншою мірою. По-перше, тому що стиль і манера 

викладу були сухими, академічними, не завжди адаптованими до дитячого 
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сприйняття (а в реальності – просто спрощеними), часто перекладними. Частка 

видань, присвячених світу тварин, як диких, екзотичних, так і свійських, була 

дуже незначною. 

Методологічною основою нашого дослідження виступає також особистісно 

орієнтований підхід), як суб’єкт-суб’єктний, за якого став можливим розгляд 

людини/дитини і тварини/свійської тварини як взаємозалежних суб’єктів. 

Особистісно орієнтований підхід у дослідженні набуває ознак одиничного, 

персонального, пов’язаного з особистістю, її світобаченням, діяльністю та 

вчинками, для неї характерний власний вибір, який може не співпадати або навіть 

суперечити загальним установкам.  

У формування ціннісного ставлення до тварин великого значення набуває не 

лише література, знання, а й діяльнісний складник, тобто приклади вправляння у 

відповідній діяльності. Це досліджуємо відповідно до поширеної/не поширеної у 

той час діяльності у цій царині, для розкриття якої використовуємо 

соціокультурний підхід, який показує залежність поведінки і світогляду людини 

від загального стану суспільної думки, офіційної та побутової культури. Тому 

важливим для проведення дослідження став мікроісторичний підхід, що слугував 

інструментом для аналізу літературних, популяризаторських і педагогічних 

текстів, в яких відображено прояви індивідуального й особистого щодо взаємин 

окремої дитини і окремої тварини, які дають розуміння специфіки розглядуваного 

виховного процесу кінця ХІХ – початку ХХІ ст.  

 

1.2. Понятійно-термінологічний апарат дослідження 

 

Тема нашого дослідження, як уже зазначено, лежить у міжпредметній 

площині. Ми відносимо його до історико-педагогічного дослідження й водночас 

засадами, які лежать в основі досягнення нашої мети, виступають педагогіка, 

біоетика, культурологія, що використовують у своїй науковій аргументації свою, 

притаманну їм лексику. Ми ж будемо вживати їх для розкриття нашої теми, 
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згрупувавши у певні тематичні фрактали (частини): етичні/біоетичні; 

літературознавчі; педагогічні; біологічні/зоологічні, які водночас, застосовувані у 

нашій роботі, стають педагогічними. 

Розпочнемо з понять і термінів, якими оперує етика як наука про мораль, але 

більше як практична філософія, якою людина послуговується у своїй діяльності. 

За визначенням французького філософа А. Конт-Спонвіля «етика складається 

із знання та вибору; це усвідомлена й підпорядкована суворій ієрархії сукупність 

наших бажань. Етика відповідає на питання: “Як жити?” Вона завжди є 

приналежністю індивіда або групи індивідів… Отже, етика являє собою труд, 

процес, просування» [75, с. 713–715]. 

Як зазначає український філософ В. Малахов, «зміни в сучасній постановці 

моральних проблем спонукають до перегляду антропоцентричної парадигми в 

етиці (тобто однобічної орієнтації на людинута її потреби) і повернення на 

новому рівні до традиційного розуміння моралі саме як певного модусу 

відношення до дійсності, до світу загалом – як до конкретних людей і соціальних 

груп, так і до представників світу природи і цінностей культури, до Космосу в 

усій безмежності його потенційних уособлень, до абстрактно-загальних категорій 

буття, таких якрадість, страждання, смерть, любов тощо» [86, с. 25], що вочевидь 

корелює з проблематикою нашого дослідження. 

Отже під етикою ми розуміємо філософську дисципліну, що вивчає мораль, 

норми суспільної поведінки, звичаї, сукупність моральних правил певної 

суспільної чи професійної групи. 

З позицій нашого дослідження ми оперуватимемо такими поняттями як 

співчуття, співпереживання, милосердя, доброта, совість, відповідальність, які 

у ХХ столітті ввійшли до апарату прикладної етики, або моралі, що «постає як 

такий практично-оцінний спосіб відношення людини до дійсності, котрий 

регулює поведінку людей з точки зору принципового протиставлення добра і зла» 

[Там само, с. 21]. 
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Відтак, розглянемо перелічені вище поняття в контексті як біоетики, так і 

складової педагогічної науки (виховання). Таке поняття як співчуття, 

співпереживання це здатність страждати, споглядаючи страждання іншого, як 

людини, так і (у нашому разі) тварини, всякої живої істоти. Співчуття, як 

зазначає А. Конт-Спонвіль «близьке до жалості, однак у нього немає відтінку 

поблажливості. Я би назвав співчуття жалістю рівного до рівного» [75, с. 576–

577]. Саме в такому визначенні – співчуття як жалість до іншої живої істоти, 

яка відчуває різні форми болю, дискомфорту ми і вживатимемо це поняття. У 

біоетиці ці поняття тісно пов’язані з нормативним терміном захист, який 

передусім належить до роботи соціальних служб, але для нас цей термін має своє 

тлумачення і означає одиничну дію або комплекс дій індивіда або певної 

спільноти, спрямованих на забезпечення умов повноцінної життєдіяльності 

тварин, насамперед свійських. Тваринам, їхньому життю загрожують дії людей, 

хвороби, стихійні і цілеспрямовані біди й катастрофи. Йдеться насамперед про 

захист як забезпечення вітальних потреб у їжі, теплі, не застосуванні до них сили, 

грубого поводження тощо. 

Наступне важливе поняття для нашого дослідження – милосердя тлумачене 

А. Конт-Спонвілем як співчутливе, турботливе, любляче ставлення до іншої 

людини [Там само, с. 312]. Ми вважаємо, що у сучасному світі людина/дитина не 

лише має бути милосердною до подібних до себе, а проявляти це почуття щодо 

всього живого, насамперед до тварин, до істот, які відчувають. Більше з тим, 

ключовим його змістом є передача, прищеплення цього почуття, цієї установки 

дітям, як одного з основних меседжів, який людство має послати у майбутнє задля 

збереження життя на землі. З давніх давен, з часу зародження європейської 

християнської традиції воно означало «доброту», «люблячу доброту», «діяльнісну 

любов» (за А. Конт-Спонвілем). І якщо щодо іншої людини, як зазначає філософ, 

милосердя може бути контроверсійним, тобто сприйняте іншою людиною, на яку 

спрямоване милосердя як приниження її моральної гідності, інше розуміння 
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блага, певне нав’язування своєї думки, то щодо тварин милосердя виступає 

абсолютним етичним імперативом. 

Тісно пов’язаний з цими визначеннями термін відповідальність, який лежить 

у площині екологічної етики німецького і американського філософа-

екзистенціаліста Г. Йонаса (1903–1993), праці якого присвячені розкриттю 

категорії відповідальності, глобальної відповідальності людства і кожної 

особистості щодо збереження життя на планеті. Він висунув новий категоричний 

імператив: «Вчиняй так, щоб твої дії були узгоджені з безперервністю людського 

життя на Землі», а також відійшов від антропоцентричного гуманізму до 

морального права природи [128]. Відповідальність за майбутнє – перший 

обов’язок колективного людства стверджує мислитель. Виокремлюючи і 

підносячи цінність усіх форм життя незалежно від їхньої користі для людства і 

реалізацію цієї цінності через багатство і різноманітність форм життя, він висунув 

ідею про те, що людина має бути «довіреною особою» всіх живих істот. Саме 

цінність має формувати у дітей почуття відповідальності перед життям і за життя 

інших живих істот, бо вони за своєю суттю всі є і вихователями, і 

відповідальними за майбутнє. Цю тезу було підкреслено на Всесвітній зустрічі з 

сталого розвитку на найвищому рівні у 2002 р., на якій було прийнято 

Декларацію, де, зокрема, був розкритий принцип відповідальності, а саме: «ми… 

заявляємо про нашу відповідальність один перед одним, перед усім людством і 

перед нашими дітьми» [Там само]. Доречно буде процитувати слова французького 

письменника А. Сент-Екзюпері з «Маленького принца»: «Ми відповідаємо за тих, 

кого приручили», які нині виступають моральним імперативом. 

Наступне поняття тісно пов’язане з усіма іншими, названими тут – це 

доброта, яку етика трактує як чуйність, виявлену не в абстрактному, далекому від 

реалій житті, не як «компетентність», а як реальні конкретні дії щодо інших, як 

людей, так і тварин через любов, співчуття, співпереживання. Це поняття тісно 

повязане з філософською категорією добра. Сучасні дослідники зазначають, що 

«сама невичерпність ідеї добра налаштовує на нарощування нових вимірів 
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етичної проблематики, відкриття нових обріїв морального освоєння світу. Разом з 

тим, ця ідея має бути артикульованою в суспільній свідомості достатнім чином, 

щоб уможливити людям розпізнавати конкретні ситуації вибору добра і зла і 

знаходити правильні рішення» [1, с. 164–165]. 

Оскільки доброта ще має визначення добросердечність, то цілком логічно, 

що до переліку понять, термінів і категорій, які будемо застосовувати в процесі 

розгляду нашої теми, включити поняття любові. В етиці з поняттям любові 

пов’язані індивідуальні, особистісні глибокі морально-етичні й естетичні почуття, 

проявлені в душевній прихильності, безкорисливому устремлінні до іншого – 

іншої людини (у біоетиці – до живої істоти, тварини), що потребує тісного 

контакту з об’єктом цих почуттів. Любові притаманні такі моральні цінності – 

відкритість до світу, потребу в близькості, здатність до піклування, жалю, 

співчуття й водночас відповідальність за об’єкт любові. Любов (кохання) – 

почуття глибокої сердечної прихильності до особи, прив’язаності або сильного 

інтересу до когось чи чогось. Любов’ю називають внутрішній, духовний потяг до 

чого-небудь; глибоку повагу, шанобливе ставлення чи приязнь до людини… У 

християнстві – найвища і найпрекрасніша чеснота, безкорисна любов Бога до 

людини, або людини до ближнього [84]. Піклування в етиці передбачає 

систематичну практику підтримки, що включає створення умов для життєвого 

благополуччя й самореалізації, а також дієвий відгук на ситуативні потреби. 

Усі, перелічені вище, поняття, визначення і терміни корелюють з етикою, 

біоетикою, яка висунула й витлумачила їх. Вони лежать в основі виховного 

процесу, виступають метою і частковими завданнями морального виховання 

загалом, оскільки ми розглядаємо цей процес як долучення до цінностей. Вони 

відображені й отримують обґрунтування в моральній свідомості як індивіда, так і 

суспільства подібно до норм, приписів, принципів, долучення до розуміння цілого 

ряду понять, які ми розглядаємо: співчуття, захист, піклування, милосердя, 

відповідальність, любов, які як педагогічні категорії і поняття складають основу 

виховного процесу, покликаного формувати моральні схильності, почуття, 
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звички, сталі моральні якості особистості. У сучасному вихованні ці процеси 

досить розроблені й усталені (Див.: І. Бех, К. Журба та ін.) [143]. Ми ж вибрали 

цей понятійно-термінологічний ряд з широкого поля етики і розглянули його 

крізь призму взаємодії, взаємозв’язку, взаємопроникнення в екологічну етику, 

пов’язавши світ людини і світ тварин в одне ціле, тим самим змінивши акценти й 

додавши новий елемент у тлумачення цих понять. 

При їхньому розгляді ми робили акцент саме на біоетиці, екологічній етиці, 

обмежуючись тваринним світом як об’єктом нашого дослідження. 

Отже, перший понятійний блок – етико-педагогічний ми розглянули. 

Перейдемо до літературознавчого блоку, оскільки розглядаємо нашу проблему з 

позицій історико-педагогічної науки, коли тему розкрито через аналіз джерел, 

джерельної бази. 

Нашою принциповою позицією, вже означеною у методологічних підходах, є 

ідея про те, що перелічені вище моральні установки моделі поведінки дитини 

щодо тварин, можуть бути сприйняті і засвоєні не лише через набуття певних 

знань, а й при залученні до цього процесу емоційно-почуттєвої сфери. Тому 

об’єктами нашого дослідження були визначені писемні джерела, зокрема дитяча 

література. У Літературознавчій енциклопедії (2007) термін дитяча література, 

література для дітей витлумачено як «художні, науково-популярні та 

публіцистичні твори написані письменниками для дітей різного віку» [72, с. 565]. 

У цій же статті надано іншомовні тлумачення цього терміну (Kinderliteratur (нім.), 

children’s literature (англ.), littérature enfantine (фр.). 

Звернемо увагу, що ця ж Літературознавча енциклопедія пояснює термін 

дитяча література як усну і писемну словесність, створену дітьми, до якої 

належать пов’язані з грою різні жанри дитячого фольклору (лічилки, дражнилки, 

ігрові пісні), а також поезію та прозу. 

Інші енциклопедичні видання подають ці два терміни як синонімічні, отже 

ми використовуватимемо у роботі і термін література для дітей, і термін дитяча 

література як взаємозамінні поняття. 
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Література написана для дитячого сприйняття, має велику емоційну 

зарядженість, простоту викладу та ясність думки. Вона й нині, й у попередні роки 

широко використовувала художньо-образне зображення дійсності – реальної й 

уявної, користуючись такими прийомами як антропоморфізм, анімалізм. 

Антропоморфізм – це наділення людськими якостями тварин, рослин, 

предметів. У розвитку людської спільноти він відігравав велику роль у 

примітивних суспільствах, у релігійних системах, в яких він присутній і донині. 

До того ж антропоморфізм характерний для певних етапів розвитку дитини – 

дошкільного і молодшого шкільного віку [127]. Для дітей цього віку світ єдиний – 

і світ людини, і світ тварин. 

Синонімічним літературним терміном є анімалізм – «художнє зображення 

тварин, птахів, комах, рослин і т. ін. крізь призму людського світовідчуття, 

надання їм властивостей людського характеру» [142]. Яскравими прикладами 

анімалізму є дитяча література – поезія, передовсім казки про звірів і птахів. 

Література для дітей широко представлена в освітньому процесі і в 

навчальній літературі, насамперед у підручниках. 

Термін підручник трактуємо як навчальне видання (навчальна книга), що 

містить основи знань про світ і певні види діяльності з певної навчальної 

дисципліни. Нас цікавить насамперед підручник для навчання читанню в 

початкових класах. Адже саме через включені до цього підручника тексти для 

дітей ми можемо зрозуміти уявлення і переконання дорослих про те, що повинен 

знати учень, що він має відчувати. Для нас найголовніше – який образ 

людини/дитини у взаєминах з тваринами представлено у підручниках. Ще одна 

цінність підручників для читання – це включення у них текстів авторів-

сучасників, які відображають тенденції і настрої суспільства певного періоду, 

ставлення дорослих до багатьох речей, зокрема до тварин. Адже курси літератури 

в основній і старшій школі – це, загалом, твори минулого або навіть позаминулого 

століття, і ті проблеми, які хвилювали людей/дітей у ХІХ і навіть ХХ ст. нині 

можуть залишати дітей емоційно байдужими. 
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Наступний термін, який будемо використовувати у дослідженні, – це 

науково-популярна література для дітей, – твори, що містять результати 

наукових досліджень (у нашому разі – екологічних, зоологічних), викладених не 

лише у доступній формі, а емоційно забарвлених, що розвивають у дитини 

образно-емоційний та ціннісний тип мислення. Можливо, тут найбільш доречним 

буде говорити про формування засобами науково-популярної літератури 

емоційного інтелекту, про який ми говорили в параграфі про теоретичні засади 

дослідження. Синонімічним до цього визначення є вживаний нами термін 

популяризаторська література, яка передбачає виклад теми у загальнодоступній, 

сприйнятливій формі та широке поширення серед певного коло читачів. 

Ми застосовуватимемо також такий терміни як пізнавальна література, 

пізнавальна дитяча книжка (пізнавальна дитяча література) – «специфічна 

область мистецтва слова, що прагне в доступній і образній формі відтворити ті чи 

інші факти науки, історії, розвитку суспільства і людської думки, і на основі цього 

розширює кругозір читача. Без читання такої літератури неможливо як 

становлення дитини-читача, його подальший літературний розвиток, так і 

розширення кругозору будь-якого школяра в різних областях наукового і 

суспільного знання» [100]. 

Тепер окреслимо зоологічні терміни, які будемо вживати в нашій роботі 

(згідно Закону України Про захист тварин від жорстокого поводження) [121]. До 

них відносимо наступні: 

тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: 

сільськогосподарські, домашні, дикі, серед них домашня і дика птиця, хутрові, 

лабораторні, зоопаркові, циркові; 

дикі тварини – тварини, природним середовищем існування яких є дика 

природа, серед них ті, які перебувають у неволі чи напіввільних умовах; 

домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого 

історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також 

тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних 
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потреб і потреб у спілкуванні, що, зазвичай, не мають життєздатних диких 

популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, 

та існують тривалий час у їх природному ареалі; 

сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та розводяться 

людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження; 

безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду 

людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза 

контролем людини; 

експериментальна тварина – тварина, що використовується для проведення 

наукових дослідів, експериментів; 

У нашому дослідженні ми здебільшого будемо використовувати термін 

свійські/хатні тварини замість домашні тварини (окрім цитування) для означення 

тварин, які повністю або частково утримуються людиною, живуть з людиною та 

розводяться нею, як стилістично більш відповідний сучасній українській мові, а 

також тварини/дикі тварини для означення тварин, що живуть у дикій природі, 

про яких дитина прочитала в книжці або побачила у зоопарку (слони, мавпи 

тощо). 

Також у роботі ми послуговуємося узагальнюючим терміном світ живого, 

який загалом тяжіє до терміну біосфера – загальнопланетна оболонка Землі, 

склад, будова й енергетика якої зумовлені діяльністю всієї сукупності живих 

організмів. Ін. назва – екосфера [30]. Тож під світом живого ми маємо на увазі всі 

живі організми, що народжуються, дихають, живляться, ростуть, розмножуються, 

вмирають. Таке тлумачення світу живого, як частини біосфери найбільш 

актуальне сьогодні, коли техногенний вплив людини на природу сягнув 

катастрофічних масштабів та може викликати планетарні зміни в середовищі 

існування людини. 

Такі основні терміни, якими будемо оперувати в процесі дослідження для 

розкриття поставлених мети і завдань дослідження.  
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1.3. Історіографія та джерельна база дослідження 

 

Виховання милосердного ставлення до світу живого нині постало на 

передньому плані виховних проблем, й ця тематика, обрана нами для 

дослідження, співпадає з нашими особистими морально-етичними 

переконаннями. Наша робота носить історико-педагогічний характер. Відтак було 

здійснено розвідку та аналіз історіографічної та джерелознавчої літератури для 

з’ясування розробленості цих питань у різного роду інформаційних і довідкових, 

навчальних та літературних джерелах. Їхній пошук був ускладнений тим, що тема 

виховання співчуття та милосердя до тварин актуалізувалася порівняно недавно і 

є досить вузькою. Це спричинило розширений і поглиблений пошук джерел з 

цілого ряду питань, що тяжіють до цієї проблематики. Він носив 

міждисциплінарний характер, дотичний до декількох галузей знань, не лише 

гуманітарних, а й природничих, медичних, сільськогосподарських, в яких тварини 

задіяні у процесі виконання професійних завдань (медицина, сільське 

господарство), або ж коли світ тварин є складником науки (природознавство, 

екологія, біологія, зоологія тощо).  

Відтак, розгляд цієї історико-педагогічної теми, її міждисциплінарність, 

незвичність постановки мети і завдань дослідження спонукали нас до пошуку, 

дослідження, вивчення та класифікації досить широкого кола джерелознавчої 

літератури та джерел, аналіз яких дозволив дати об’єктивну та неупереджену 

оцінку розвитку обраної теми. 

Насамперед нами було здійснено історіографічний пошук джерел з даної 

проблеми, який дозволив віднайти матеріали, що можуть і мають стати 

джерелами нашого дослідження.  

До одних з найважливіших для нашої роботи історіографічних джерел 

належить дослідження фінського літературознавця, професора Гельсінського 

університету Бена Геллмана «Казка і бувальщина. Історія російської дитячої 

літератури», яка вийшла англійською мовою у 2013 році, а в перекладі на 
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російську мову у 2016 р. [170]. У своїй книзі Б. Геллман називає російською всю 

літературу для дітей, що була видана російською мовою. Саме російськомовна 

література була певним дороговказом для всіх національних республік, що 

входили до складу СРСР, які великою мірою нею послуговувалися. До того ж ті 

процеси, що відбувалися в російській дитячій літературі, були характерними і для 

української. Праця охоплює великий проміжок часу – від 1574 до початку ХХІ 

століття, зміст поділено на 12 розділів відповідно до панівних у певні часи 

літературних напрямів – сентименталізм, романтизм, реалізм, модернізм. Лише 

радянський період автор позначив заголовками, корельованими з певною 

політичною ситуацією: «Новому суспільству – нова література (1932–1940)», «Під 

мудрим керівництвом і батьківським піклуванням товариша Сталіна (1941–

1953)», «Відлига в дитячій літературі (1954–1968)», «Роки застою (1969–1985)», в 

яких проаналізував творчий спадок багатьох радянських дитячих письменників та 

тих, хто писав для дітей. Ми покликалися та використовували цю працю як 

джерело, що змальовує загальні тенденції розвитку російськомовної літератури 

для дітей, яка була широко розповсюджена на територіях, що входять до сучасної 

України, й насамперед описує літературні джерела про ставлення дорослих і дітей 

до живих істот, а надто до тварин. 

Історіографічними джерелами для нас стали також дослідження Л. Кона 

«Радянська дитяча література» (1960) [74] та Є. Путилової «Історія критики 

радянської дитячої літератури» (1975) [131], які попри застарілий ідеологічний 

контекст надали нам достатню кількість фактологічного матеріалу. Процесу 

створення української літератури для дітей присвячена стаття Е. Огар 

«Українська дитяча книга кінця ХХ – початку ХХІ століття: видавничий 

“портрет” на тлі доби» (2015) [99], яку також розцінюємо як важливе 

історіографічне джерело, в якому відображено становлення і розвиток української 

книжки для дітей у минулому і сьогоденні.  

Окремою важливою групою історіографічної літератури є бібліографічні 

покажчики–каталоги:  
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«Підручники і навчальні посібники (1748–1917 рр.) з фонду Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського для 

початкових і середніх навчальних закладів: каталог» [117]; «Підручники і 

навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх 

навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: каталог» [118], в яких подані 

бібліографічні описи, а також розкрито зміст кожного з поміщених тут 

підручників та навчальних посібників. 

До таких історіографічних джерел відносимо каталоги-путівники – «Колекція 

“Українська дитяча книга 1885–1923 рр.” Педагогічного музею України» [73]; 

«Українська дитяча книга 1920-х років у фондах Педагогічного музею України» 

[161]; «Українська книга 1917–1921 рр. у фондах Педагогічного музею України» 

[163]; «Українська дитяча література 1930-х років у фондах Педагогічного музею 

України» [162].  

У цих каталогах, виданих Педагогічним музеєм України, знаходимо не лише 

повний бібліографічний опис з розкриттям змісту кожного видання, а й 

інформацію про художників, видавців, перекладачів та упорядників дитячої 

художньої та навчальної літератури, поміщеної в каталогах-путівниках. 

Історіографічним джерелом виступає також біобібліографічний покажчик 

«Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження» [21], 

який надав змогу здійснити пошук педагогічних праць та художніх творів 

педагога, присвячених вихованню у школярів гуманного ставлення до світу 

живого й зокрема до тварин. 

Наступною групою історіографічних джерел стали монографія Н. Богданець-

Білоскаленко «Проблема формування особистості у змісті підручників з читання 

для початкової школи (50-ті роки ХІХ ст. – 50-ті роки ХХ ст.)» [14] та статті 

сучасних авторів, присвячені історико-педагогічному розгляду процесів 

підручникотворення в певні роки або десятиліття, які, крім конкретної інформації 

про авторів підручників та їх назв, подають загальну картину змісту освіти 
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школярів. До них належать такі статті: І. Телегуз «Особливості створення 

шкільних підручників в Радянській Україні у 1921–1934 рр.» [151]; О. Міхно 

«Підручники української мови і літератури часів української революції 1917–

1921 рр. у фондах Педагогічного музею України» [91], В. Кришмарел «Методико-

методологічні проблеми підручників з предметів духовно-морального 

спрямування» [78].  

Перелічені історіографічні праці, а також аргументовані концептуальні 

теоретико-методологічні засади дослідження, дозволили вивчити джерела з 

наступною їх класифікацією на декілька груп за ступенем їх важливості для 

нашого дослідження: джерела, що належать до загальнофілософських 

історіографічних праць; праці видатних педагогів – Б. Грінченка, П. Каптерєва, 

М. Пирогова, В. Сухомлинського, Л. Толстого, К. Ушинського, включно з 

епістоляріями та мемуарами; публікації у навчальній літературі – підручниках, 

навчальних посібниках, хрестоматіях; література для дітей, зокрема науково-

популярна; публікації в періодичних виданнях; дисертації.  

Відтак, до першої групи входять джерела, що розкривають загальну картину 

досліджуваної проблеми. До них найперше належить праця «Культура і етика» в 

двох частинах, яка в оригіналі вийшла ще у 1923 році, у російському перекладі – у 

1973 р., де німецький філософ і богослов А. Швейцер розкрив свою позицію в 

розділі «Етика благоговіння перед життям» як основу людської моральності. До 

важливих методологічних праць відносимо й нещодавно віднайдену і 

опубліковану його роботу «Філософія і рух на захист тварин» (2013, 2020). 

До джерел загальнофілософського порядку належить також книга відомого 

австралійського екофілософа П. Сінґера «Визволення тварин» [141], яка стала 

методологічним дороговказом у написанні нашої роботи. Її автор у 2004 році був 

номінований в Австралії званням «Гуманіст року», а у 2005 році журнал «Тайм» 

включив його до переліку «100 найвпливовіших людей планети». Щоб пояснити 

природні права тварин, П. Сінґер обстоює їх здатність мати емоційно-чуттєву 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
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сферу. Він закликає розглядати тварин, як істот, що мають розвинені почуття, 

відчувають біль, радість, тривогу й водночас залежні від людей [119]. 

До такого ж роду джерел відносимо й книгу «Біоетика у вищій школі» (1998) 

[105] дослідниці Т. Павлової, яка однією з перших на пострадянському просторі 

звернулася до розкриття і поширення питань етики, етичної поведінки людини 

стосовно тварин. Ця праця менше нагадує посібник або ж навчальну книгу, 

ймовірніше вона подібна до розширеного викладу історії, принципів, 

концентрованих постулатів біоетики. 

Методологічне значення для нас мала книга вченого В. Ясвіна «Психологія 

ставлення до природи» [179]. Й хоча вона загалом присвячена психологічним 

питанням, як от: методологічним засадам психологічних досліджень ставлення до 

природи, ставлення до природи як предмету психологічного аналізу тощо, 

водночас у ній є розділи, що мають безпосередній зв’язок із нашою темою, 

зокрема: розвиток ставлень до природи в процесі онтогенезу (дошкільний вік, 

молодший шкільний, молодший і старший підлітковий і юнацький); розкрито 

психологічні механізми розвитку суб’єктивного ставлення до природи 

(перцептивно-емоційного, когнітивного і практичного «каналів»). Ключовим для 

нас став розділ про психолого-педагогічну корекцію розвитку у дітей і молоді 

суб’єктивного ставлення до природи (розділ ХІV). Головним методологічним 

принципом формування суб’єктного ставлення до природи автор вважає 

відповідність педагогічного процесу, змісту, конкретних методик онтогенетичним 

періодам розвитку дитини [Там само, с. 364–371]. 

Важливою в методологічному аспекті стала для дослідження інтерпретаційна 

стаття сучасного німецького дослідника Г-М. Засса «Засади біоетики з 

протестантської традиції» в перекладі українською й тлумаченні Г. Губенко [62; 

63], в якій розкрито погляди на взаємостосунки людини і світу живого німецького 

богослова і пастора Ф. Яра (1895–1953), ідеї якого не були відомі широкому 

загалу і якого нині вважають засновником біоетики. Ф. Яр, за аналогією до 

морального імператива І. Канта, вжив термін «біоетичний імператив», який 
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визначив як: «Поважай кожну живу істоту не як засіб, а як самоціль і, по 

можливості, стався до неї як до такої!». 

До цієї групи відносимо й джерела нормативно-правового характеру, які 

аналізуємо та використовуємо у процесі дослідження: Всесвітня декларація прав 

тварин (1977), Європейська конвенція про захист домашніх тварин (1987), Закон 

України Про захист тварин від жорстокого поводження (2006), в яких 

прослідковуємо еволюцію ставлення суспільства до імплементації прав тварин та 

закріплення їх у нормативно-правових документах.  

До другої групи джерел відносимо праці класиків педагогіки, насамперед 

Л. Толстого, його філософсько-публіцистичні праці щодо «етики ненасильства», 

зокрема працю «Перший ступінь» (1891) про необхідність самообмеження й 

користі вегетаріанства, а також оповідання для дітей. Його сучасник 

К. Ушинський у своїх педагогічних працях чітко не окреслював свого ставлення 

до тварин, проте у хрестоматійному матеріалі для дітей, а саме книгах «Рідне 

слово» (перше видання 1864, 4 параграфа присвячені опису тваринного світу) та 

«Дитячий світ. Хрестоматія» (1861, ІІІ розділ – про тварин) знаходимо 

інформацію про тварин, оповідання, доповнені художньо-ілюстративним 

матеріалом, які впродовж років багато разів виходили передруком та були 

поміщені у навчальні книги для дітей. 

Інший відомий педагог того часу П. Каптерєв залишив нам працю, яка не 

втратила своєї актуальності й донині – це стаття «Про естетичний розвиток і 

виховання» [69], де йдеться про естетичне і моральне виховання у дітей любові і 

милосердного ставлення до тварин. 

Праці більш наближених до нас у часі українських педагогів Б. Грінченка 

«Розум та почування у живої тварі» (1918) та В. Сухомлинського вперше 

розглянуто під кутом зору обраної нами теми дослідження. До висвітлення 

позиції В. Сухомлинського в цих питаннях були долучені матеріали Педагогічно-

меморіального музею В. О. Сухомлинського в с. Павлиш та особистого архіву 

сім’ї Сухомлинських. 



63 

 

Однією з найбільш повних і репрезентативних джерельних баз для нас стала 

навчальна література для школярів – підручники, посібники, хрестоматії, які 

використовували в шкільній освіті та практиці, починаючи з початку ХХ століття 

і закінчуючи останніми роками ХХІ століття. Ми їх класифікуємо за такими 

рубриками: україномовні читанки для молодших школярів (Б. Грінченко, 

М. Грінченко. Рідне слово: українська читанка: Перша після граматки книга для 

читання (1912); Я. Чепіга. Веселка (1922); Навколо нас. Перша читанка для шкіл 

соціального виховання. Під ред.. А. Кушніренка (1922) та російськомовні: 

М. Поршневої (1926), К. Соколова (1925) та інші. Було проаналізовано перші 

книги для читання для початкової школи, починаючи з 1920-х і завершуючи 

підручниками для школи в незалежній Україні – читанки, упорядковані 

О. Савченко, підручники Н. Бібік та Н. Коваль «Я і Україна», які виходили 

останнім часом. 

У наступну рубрику цієї групи джерел ми помістили підручники та 

посібники для основної і старшої школи з таких предметів як Екологія (з 2011), 

Екологічна етика в школі (2004), Етика відносин з природою (2019), аналіз яких 

показує зацікавленість українських авторів у висвітленні та розв’язанні питань 

взаємодії людей і тварин. 

Але найбільш репрезентативну інформацію щодо теми нашого дослідження 

ми отримали з джерел, які з одного боку належать до підручникової літератури, а 

з іншого – до домашнього читання та використання у різного роду гуртках, 

об’єднаннях, позашкільних закладах. Йдеться про великі за обсягом хрестоматії, й 

насамперед чотири випуски хрестоматій «Друг тварин», що виходили з 1905 по 

1913 рік під керівництвом І. Горбунова-Посадова й виконавиці В. Лук’янської, які 

ми докладно аналізуємо у відповідному розділі дисертації.  

Наступну групу джерел нашого дослідження складає література для дітей, 

де висвітлені питання доброго, милосердного ставлення дітей/людей до тварин. 

Сюди належать художні твори і збірки одного автора, їхні публікації в 

періодичній пресі, а також добірки різних авторів за однією темою, і науково-
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популярні твори натуралістичної тематики, поміщені у різних виданнях. Як і у 

всьому дослідженні, нами було застосовано хронологічний підхід, починаючи з 

часу появи літератури для дітей, яка зародилася у ХVI ст., проте отримала свій 

розвиток наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. З появою літератури для 

дітей, неминуче постала й тема «діти і тварини», оскільки ці два світи тісно 

пов’язані між собою. Джерелами для аналізу тут виступили оповідання для дітей 

М. Гаріна-Михайловського, Д. Мамина-Сибіряка, А. Чехова, К. Чуковського та ін. 

Але через негативне ставлення радянської влади до фантастичного, художньо-

образного і анімалістичного напряму розвитку літератури для дітей, особливо 

жорстке у 1930-ті, саме в ці роки набула стрімкого розвитку науково-популярна 

література для дітей. Для написання нашого дослідження, аналізу проблеми 

важливими стали публікації дитячих письменників, поширені на теренах усього 

СРСР, найперше В. Біанкі з його оповіданнями про природу, насамперед 

«Лісовою газетою» (перший випуск 1928 р.), Б. Житкова, О. Перовської, 

М. Пришвіна, продовжували цю тему українські дитячі письменники Н. Забіла, 

О. Копиленко, М. Трублаїні. 

До літератури для дітей відносимо й художні мініатюри педагога 

В. Сухомлинського, які аналізуємо в роботі, як зразки відродження теми 

виховання у дітей гуманного ставлення до тварин. За нашими підрахунками з 

1500 художніх мініатюр, написаних Сухомлинським майже 70 присвячені темі 

«діти і тварини». Саме вони виступили об’єктом нашого аналізу. 

Нами також було проаналізовано такий вид продукції як візуальні джерела – 

дитячі мультиплікаційні фільми про тварин (ми аналізували надруковані збірки 

сценаріїв до них), що масово з’явилися у 70-80 рр. ХХ століття й стали потужним 

каналом впливу на формування дитячої свідомості. Вони вперше стали об’єктом 

педагогічного аналізу. 

Наступна група джерел – це періодична преса як суто дитяча, так і 

екологічного спрямування, оскільки в педагогічній пресі ми не знайшли 

матеріалів з тематики нашого дослідження. Насамперед це видання 
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«Гуманітарний екологічний журнал» (з 1999 р.), де найбільш повно представлені 

статті, присвячені актуальним природо та зоозахисним проблемам, також на його 

сторінках поміщено публікації, що відображають історію цього питання. Він 

виступає не лише джерельною, а й історіографічною базою дослідження. 

Важливими джерелами для нас стали періодичні видання для дітей – «Лісова 

газета» (започаткована у 1926 році В. Біанкі як періодичне видання), «Барвінок» 

(з 1928 – «Жовтеня», з 1945 – «Барвінок»), «Юний натураліст» (з 1996), 

«Паросток» (з 1995) газета «Юний натураліст (з 2016)та ін. 

До джерельної бази відносимо й архівні матеріали, серед них: Центральний 

архів органів вищої влади та управління України ЦДАВО України, фонд №5097 

(Василь Олександрович Сухомлинський), опис №1, спр. 1056, 1061, 1068, 1076 

(Листи вчителів, присвячені питанням освіти та виховання дітей); матеріали 

Педагогічно-меморіального музею В. О. Сухомлинського (рукописні збірки: 

«Казки, складені учнями 3-х класів Павлиської середньої школи 1966–1967 

навчальний рік», «Казки, складені учнями 1-х класів Павлиської середньої школи 

1968–1969 навчальний рік»; протоколи педагогічних рад та психологічних 

семінарів Павлиської середньої школи); особистий архів сім’ї Сухомлинських 

(листи до О. Андреєвої, О. Губка, І. Єфремова, Б. Рябініна). 

Сучасний український науково-інформаційний простір щодо актуальних 

питань виховання у дітей ціннісного ставлення до тварин не є достатньо 

репрезентативним. Назвімо статтю Е. Лідської «Собака в будинку людини: вікові 

аспекти взаємодії “людина – собака”» [82], статті Г. Пустовіта «Формування у 

дітей ціннісного ставлення до об’єктів природи: теоретичні засади проблеми» 

[129], «Ставлення дитини до природи як домінанта формування екологічної 

вихованості учнів у позашкільних навчальних закладах» [130], статтю К. Журби 

«Формування у школярів ціннісного ставлення до тварин в умовах війни» [59] та 

ін. Дотичними до нашої теми вважаємо дисертації Н. Кравець «Формування 

системи знань про живу природу в учнів основної школи» [77]; З. Шевців 

«Виховання в учнів бережливого ставлення до природи у педагогічній спадщині 
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В. О. Сухомлинського [175]; О. Шуміло «Кримінологічна характеристика та 

запобігання жорстокому поводженню з тваринами» [176]. 

Для пошуку та інтерпретації всіх, перелічених у цьому параграфі матеріалів 

та інших, які не ввійшли до цього переліку, був застосований мережевий підхід, 

тобто пошук потрібних матеріалів в Інтернеті. В умовах оголошених державою 

карантину та інших протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання 

поширенню COVID-19 та повномасштабного вторгнення росії в Україну 2022 р., 

цей шлях показав себе досить плідним, оскільки достатня кількість матеріалів уже 

представлена як оцифровані джерела на сайтах бібліотек, передусім Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Педагогічного музею 

України. 

Висновки до першого розділу 

 

У розділі представлено та обґрунтовано теоретико-методологічні підходи до 

дослідження у певній логічній послідовності. Спершу розкрито вихідні 

положення, якими ми керувалися, розглядаючи обрану тематику, – від ідей і 

думок, висловлених філософами ХVІІІ і ХІХ століть – провісниками гуманного 

ставлення до тварин до тих особистостей, які жили і працювали у ХХ столітті, 

коли ставлення до тварин почали розглядати як частину загальнолюдської моралі. 

Розглянуто ідеї сучасних науковців, що сформували біоетику – інтегровану галузь 

знань природничих, медичних, психологічних і педагогічних наук з опертям на 

етичні цінності й норми. 

У розділі підкреслено, що саме біоетика виступає загальним методологічним 

орієнтиром для проведення дослідження. Вона лежить в основі законів та 

підзаконних документів, які регулюють стосунки між людиною і твариною. 

Розкрито значення цих положень для педагогіки, освітнього процесу, суголосного 

з теорією цінностей, педагогічною етикою, до якої належать моральна свідомість, 

моральні почуття, моральні знання і моральна діяльність. 
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Оскільки наше дослідження носить історико-педагогічний характер, то 

інструментами для розкриття становлення й розвитку ідей щодо сутності 

співжиття людей/дітей та тварин у розділі названі й схарактеризовані: системно-

хронологічний, герменевтичний, біографічний, мікроісторичний підходи, а також 

представлено понятійно-термінологічний апарат дослідження, що містить 

педагогічні, філософські, літературознавчі, зоологічні терміни та поняття, які 

набувають педагогічного, виховного сенсу. До етичних/педагогічних термінів 

віднесено: співчуття, співпереживання, милосердя, відповідальність, доброта, 

совість; до суто педагогічних – підручник, навчальна книга, підручникова 

література, читанка; до філологічних: дитяча література, література для 

дітей, антропоморфізм, анімалізм; до зоологічних – тварина/дика тварина; 

свійська/хатня тварина; тварина, залежна від людини; біологічних – світ 

живого; біосфера; жива природа, з відповідними поясненнями їх вживання в 

тексті дисертації. 

У розділі висвітлено історіографію обраної теми згідно системно-

хронологічного підходу, що обіймає кінець ХІХ – початок ХХІ століття і 

класифікована за предметно-тематичним поділом джерел: загальнофілософські, 

педагогічні, підручники, хрестоматії, дитяча література, періодичні видання, 

архівні матеріали, епістолярії, інтернет-ресурси. Проаналізована в цьому розділі 

джерельна база є достатньою для характеристики і відтворення форм, змісту і 

методів виховання у дітей гуманного ставлення до тварин в історико-

педагогічному вимірі. Аналіз показав, що ця тематика раніше не виступала 

предметом історико-педагогічного дослідження. Об’єктивна оцінка істотного 

масиву літератури дозволить визначити досягнення у вивченні цієї теми, 

наголосити на її важливих аспектах, позначити недостатньо виокремлені 

тематичні напрями, а відтак і окреслити подальші перспективні вектори 

досліджень.  
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РОЗДІЛ 2 

РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРО ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ЦІННІСНОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО ТВАРИН – ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК 

ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.1. Зародження ідей про гуманне ставлення до тварин у просторі 

дитинства (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) 

 

З початком ХХІ століття глобальні кризи й виклики ставлять під питання 

звичний спосіб життя людей на планеті. Це й лісові пожежі, що охоплюють цілі 

континенти, й локальні війни, що провокують великі міграційні процеси, 

руйнування та екоцид, й пандемії, що змінюють стиль життя і поведінку людей. 

Багато, якщо не всі проблеми з цього переліку спровоковані настанням 

антропоцену (неформальний геохронологічний термін, що позначає геологічну 

епоху, в якій рівень людської активності відіграє суттєву роль в екосистемі 

планети), за якого людина як біологічний вид знищує через свою діяльність, 

поведінку інші форми життя, провокує прискорене зникнення біологічних видів, 

сприяє глобальному потеплінню, знелісненню, зменшенню кисневого шару тощо. 

Припинення руйнівних процесів великою мірою залежить від свідомості людської 

спільноти й кожної особистості зокрема. Таку гуманістичну свідомість потрібно 

формувати змалку, від самого народження дитини, особливо інтенсивно в 

молодшому й підлітковому віці. У цьому вимірі питання дбайливого, 

милосердного і відповідального ставлення до всього живого, що є на планеті, а 

насамперед до тварин, які супроводжують людину і полегшують її життя 

впродовж усього існування людства, яких люди використовують у своїх цілях, 

набуває особливої гостроти і актуальності. 

Постання цієї проблеми на порядку денному спонукає до вивчення історії 

цього питання, до ознайомлення з прикладами і моделями, що побачили світ й 

були актуальні у минулому, тим самим збагативши педагогів історико-
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педагогічними  та етико-методологічними компетентностями й урізноманітнивши 

сучасну теорію й практику. 

Вивчення історіографії та джерел показало, що зародження ідей про 

доброзичливе ставлення до тварин відбулося наприкінці ХІХ століття, як 

відголос, реакція на розширення впливу промислової революції ХVІІІ–ХІХ ст., 

яка прискорила технологічний та економічний прогрес і тим самим здійснила 

вплив на кожен аспект повсякденного життя людей. Із зростанням статків вони 

перестали опікуватися лише виживанням, а й почали бачити й відчувати світ 

природи, світ живого, аналізувати умови утримання тварин, яких застосовували у 

господарстві, стало значно поширенішим утримання хатніх тварин.  

Значним поштовхом у розвитку ідей гуманного ставлення до тварин стали 

твори й виступи педагогів та громадських діячів з означеної тематики. Їй 

приділяли увагу провідні педагоги і мислителі того часу, такі як відомий педагог 

П. Каптерєв, М. Пирогов, Л. Толстой, та інші, тим самим усуспільнивши ці 

проблеми.  

Зупинимося детальніше на ставленні до тварин видатного хірурга, 

професора, громадського діяча, попечителя Київського учбового округу Миколи 

Івановича Пирогова, який у роки своєї активної діяльності не звертався до цієї 

теми, але завершивши кар’єру, останні роки життя прожив у своєму маєтку 

«Вишня» під Вінницею, мав лікарську практику, опікувався садом екзотичних 

рослин. У 1879–1881 роках вів щоденник «Питання життя. Щоденник старого 

лікаря», де описував своє повсякдення, але переважно викладав думки щодо своїх 

світоглядних позицій, про універсум, його творення і місце людини в ньому. 

«Питання життя» були вперше опубліковані після його смерті у 1885 році, ми ж 

покликатимемося на перевидання Щоденника, що вийшло у 2008 р. 

Серед надзвичайно серйозних філософських думок М. Пирогова, викладених 

у Щоденнику, знаходимо розповідь про його домашнього кота Мошку, якого він 

любив усім серцем настільки, що у записі від 5–6 березня 1880 р. помістив текст 

під окремою назвою: «Історія народження, життя, страждань і смерті мого 
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вірнопідданого кота Мошки». У цій історії він оповів, як до їхньої оселі 

прибилася непоказна і худа кішка з п’ятьма кошенятами, і всі годувалися біля 

обіднього столу, що стояв надворі. Майже всі кошенята померли, і вчений 

занотовує, що «статистика смерті кішок збагатилася новими п’ятьома смертями; 

із цього, правда, дуже недостатнього статистичного матеріалу я заключаю, що 

цифра смертності малолітніх кішок хіба що трохи нижча смертності селянських 

дітей…» [114, с. 80]. 

Одна з кішок, що вижила стала матір’ю його улюбленця, але припинила його 

годувати дуже маленьким, його підгодовували всі дорослі і він виріс ласкавим, 

живим і грайливим, приносив професору багато задоволення своєю присутністю. 

Але вік його був дуже коротким – невдовзі він помер, як вважав професор, через 

органічні ушкодження нервової системи. 

Ця історія з Мошкою викликала у М. Пирогова узагальнені роздуми про 

ставлення людини до тварин, які її оточують – собак, котів, коней, співучих 

пташок – й викликають до них симпатію. Він пристає до думки, що до декотрих з 

них це почуття викликано їхньою корисністю для людини, наприклад, коней, 

собак: «Так само, як між людьми існує і прихильність чистосердечна, так і в 

прихильності до тварин найчастіше до собак, кішок і співучих птахів, особливо 

вихованим і вигодуваним з самого народження вдома, спостерігається щира 

сердечність, схожа на ту, яку людина відчуває до дітей» [Там само, с. 86].  

Далі М. Пирогов занотовує, що йому «нестерпно важко» згадувати про 

вівісекції тварин, які він робив практикуючим хірургом, і він у цьому щиро 

кається. Це були рефлексії мудрої й досвідченої людини, яка через пізнання себе, 

свого внутрішнього світу прийшла до позитивного, доброго ставлення до тварин. 

Такі думки були не поодинокі, вони містилися не лише у щоденниках, а й, 

що дуже важливо, потрапляли й до педагогічної літератури. Так, Петро 

Федорович Каптерєв, відомий педагог, психолог, теоретик і методолог, ідеї якого 

й сьогодні не втратили своєї значущості, багато уваги приділив питанням 

виховання у дітей доброзичливого ставлення до тварин. У 1895 році він 
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опублікував у журналі «Російська школа» (№ 1, № 2) дві розлогі статті «Елементи 

естетичного відчуття» і «Розвиток естетичного почуття у дітей». Пізніше уривки з 

цих двох статей було подано під назвою «Виховання у дітей любові до природи 

через естетичні і моральні почуття» і надруковано окремо, передруковують їх і 

нині [68]. У статтях автор, насамперед, підкреслив взаємодію цих двох почуттів й, 

відповідно, напрямів виховання. Педагог наголошує, що надзвичайно важливо 

пробуджувати у дітей естетичні почуття стосовно природи, здатність милуватися 

найпростішими речами: «Якщо уважно придивитися, то можна помітити красу, 

розлиту скрізь, і розвинута естетична чутливість щодо природи створить джерело 

безперервної і високої насолоди» [Там само]. Досягти такого стану можливо 

двома шляхами, зазначає педагог, – теоретичним і практичним. На перше місце 

він ставить практичний, тобто діяльнісний підхід. Умови життя дитини у місті 

«вкрай несприятливі безпосереднім зносинам з природою», і навпаки, сільські 

умови надають «змогу придивитися до природи, перейнятися її віяннями, вбирати 

в себе любов і інтерес до природних явищ» [Там само]. 

Не втратили до сьогодні педагогічного значення його слова: «З теоретичних 

засобів на перше місце слід поставити казки з героями тваринного світу. Зайве 

говорити про те, як діти люблять такі казки, яке сильне враження вони 

справляють на рухливий дитячий розум, як прекрасно вони вводять дітей в 

розуміння життя тварин, їхніх характерів і звичок. За казками необхідно 

розташувати різні оповідання, яких діти майже весь час так настійливо просять. 

Найкращим предметом цих складених кожною матір’ю оповідань є розповіді про 

явища природи або ж в будь-якому разі вводити їх подібно до обстановки, місця 

дії оповідання та інших супутніх обставин. Насамкінець, слід відзначити більш 

або менш систематичне теоретичне ознайомлення з різноманітними явищами 

природи та їх пояснення, звичайно ж постійно супроводжувані відповідними 

демонстраціями» [Там само]. 

П. Каптерєв був переконаний, що «людина, яка безцеремонно попирає і 

знищує рослини, сувора і безжальна до тварин, людина, якій нічого не вартує 
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убити живе створіння, – така людина буде жорстока до людей, вона буде не в 

змозі поважати їхню особистість і права» [69]. 

Знаковою фігурою, символом захисту всього живого, передусім тварин від 

людського свавілля став видатний письменник і мислитель Лев Толстой. Він був 

вегетаріанцем, вважав неприйнятним і у вищій мірі аморальним вживання м’яса 

живих істот у їжу. Слідуючи своїм переконанням, він максимально широко 

оприлюднив свою позицію в статті «Перший ступінь», де зазначав: «У яких би 

книгах не було написано, що гріх убивати тварин, у серцях усіх нас написано 

ясніше, що тварину потрібно жаліти так само, як і людину, і всі ми знаємо це, 

якщо не приглушуємо в собі совість» [152]. Письменник палко проповідував 

рівність прав людей і тварин, вважав, що суспільство, яке погано ставиться до 

тварин, завжди буде жебрацьким і злочинним. Він активно сприяв розвитку 

вегетаріанського руху як складової доброго ставлення до тварин, брав участь у 

створенні вегетаріанських товариств у Російській імперії, які об’єднали навколо 

ідеї милосердного ставлення до тварин багатьох прихильників.  

Відповідно до нашої концепції, викладеної й аргументованої у першому 

розділі, розглянемо найперше літературу для дітей, яка була головним 

провідником ідей про гуманне ставлення дітей до світу живого. Початок цього 

процесу всебічно представлений у книзі «Матеріали з історії російської дитячої 

літератури (1750–1855)», яка вийшла у 1927 році [87]. У ній поміщено велику 

аналітичну статтю Миколи Чехова (1865–1947), відомого радянського педагога та 

освітнього діяча «Нариси з історії російської дитячої літератури (1750–1855)» 

[Там само, с. 19–87]. Автор зазначає, що першими книгами для дітей у ХVІІІ ст., 

відколи, власне, і бере початок дитяча література, були букварі й байки Езопа, 

пристосовані до сприйняття російськомовного читача. Але найпоширенішим 

явищем стали переклади з французької, німецької і частково англійської мов 

творів таких авторів як Д. Дефо («Робінзон Крузо»), Дж. Свіфт («Пригоди 

Гулівера»), Ф. Фенелон («Пригоди Телемаха, сина Одисея») та ін. Популярними 

були й збірники повчань для дітей, енциклопедії, куди поміщували біографії 
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царів, розповіді про подорожі, а також географічні описи [87, с. 62–63]. Водночас 

автор підкреслює, що ці та інші твори були лише адаптовані до дитячого читання, 

а перші справжні дитячі письменники почали свою творчість лише після 1830 

року. 

Фундатором дитячої російськомовної літератури став журналіст, видавець і 

громадський діяч Микола Іванович Новіков (1744–1818), який опублікував більш 

ніж 40 книг для дітей, здебільшого переклади іноземних авторів з морально-

релігійної тематики, а також започаткував видання першого журналу для дітей 

«Дитяче читання для серця і розуму» (1785–1789), куди поміщували поміж інших 

тексти про життя і звички тварин.  

Але в літературі, призначеній для дітей, набувала поширення ідея щодо 

необхідності ознайомлення дітей із оточуючим світом через пізнавальну 

літературу. Так, з 1815 по 1819, з 1821 по 1929 роки щомісячно виходив «Дитячий 

Музеум або зібрання зображень тварин, рослин, квітів, плодів, мінералів, одягу 

різних народів, старожитностей та інших предметів, для наставлення і забави 

юнацтва, складене гравіроване за кращими зразками з коротким роз’ясненням, 

відповідним дитячому розумінню». Це видання виходило французькою, 

німецькою та російською мовами, світ побачили 154 книжки [43]. Виходили 

також окремі видання, з науково-популярним викладом природознавства, 

(наприклад «Коротка природнича історія птахів» [87, с. 65–66]. 

У першій третині ХІХ ст. виходила велика кількість (більш як 20) 

найменувань дитячих журналів з різної тематики, де поміщували матеріали про 

природу і до яких зрідка потрапляли оповідки про тварин. Деякі з них виходили 

впродовж одного-двох років, та яким би короткочасним не було їх існування, 

журнали потрапляли до дітей, спряли їх ознайомленню із довкіллям, зокрема 

географічними і природними складовими і, звичайно ж, зі світом тварин (Додаток 

А).  

У ці роки розпочинають свою діяльність письменники, які пишуть для дітей, 

започатковуючи тим самим новий напрям – літературу для дітей; серед них 
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В. Бурнашев (1812–1888), А. Зонтаг (1786–1864), О. Петровський (1787–1836), 

Б. Федоров (1786–1864) та інші. Сьогодні ці автори маловідомі, але є й такі, чиї 

твори донині виходять друком у перекладі українською, як, наприклад 

В. Одоєвський (1803–1869) зі своєю казкою «Городок у табакерці» (1956, 2006).  

Хороше, доброзичливе ставлення до тварин змальоване в оповіданнях для 

дітей В. Даля (1801–1872). Як зазачає Л. Кон, у збірник «Казки й повісті для дітей 

дідуся Іринея» (1841) він включив оповідання, де засуджує жорстоке, безжальне 

ставлення до тварин – «Бідний Гнідко» (про побиття коня) і зазначає: «Взагалі, 

друзі мої, гріх мучити бідних тварин, які нам служать для користі або 

задоволення. Хто мучить тварин без усякої потреби, той погана людина. Хто 

мучить коня, собаку, той здатний мучити і людину» [74, с. 52]. Окремі твори зі 

збірника «Казки и повісті для дітей дідуся Іринея» неодноразово включали і 

продовжують включати в різні читанки, хрестоматії та навчальну літературу.  

У ці роки в дитячу літературу входять жінки-письменниці: А. Воронова зі 

збіркою «Бабуся-Оповідниця» (1843), де з трьох поміщених оповідань 2 – про 

тварин («Ясочка» – про кішечку і «Гуленька» – про голуба). У них у доволі 

сентиментальній манері розкрито ідею виховання у дітей доброти і 

відповідального ставлення до тварин [25]. Інша письменниця Н. Дестуніс у своїй 

збірці «Казки та оповідання для дітей» (були опубліковані після смерті авторки у 

1882 р.), можливо, вперше застосувала антропоморфізм у дитячій літературі: в її 

оповіданнях і казках говорять не лише живі істоти, а й неживі предмети [170, 

с. 93–94]. Ці та інших письменниці у своїх дитячих творах приділяли увагу світу 

тварин, хоча й не так повно, як іншій тематиці (релігійно-моралізаторській), але 

його зображення було покликане формувати уважне, доброзичливе ставлення до 

природи, і зокрема до всього живого. 

Дитячі журнали замовляли письменникам та письменницям написання 

оповідань та казок або пропонували помістити вже написані твори. У цих 

друкованих виданнях публікували твори різних жанрів – казки, релігійні тексти, 

перекладну літературу, повчання, науково-популяризаторські статті з фізики, 
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хімії, географії, сільського господарства тощо. Вони поміщали й твори про 

тварин, але їх було досить мало.  

Відзначимо, що цільовою авдиторією журналів для дитячого читання, а 

також дитячих книг були діти із сімей, чиї освічені батьки, заможні й не дуже, 

опікувалися своїми дітьми або ж наймали гувернерів та вчителів для їхньої освіти 

та виховання. Але загалом література для дітей відігравала розважальну або ж 

сентиментальну і повчально-моралізаторську функції, і її предметне поле 

включало безпосереднє оточення дитини, зокрема, природу.  

Починаючи з другої третини ХІХ ст. у сфері освіти виникла потреба у 

запровадженні початкової освіти для дітей різних верств населення, необхідним 

складником якої стало створення навчальної літератури, зокрема підручників. 

Реалізм як окремий жанр загальнолітературного процесу набуває 

розповсюдження, і ці дві тенденції у сукупності спровокували зміни й у ставленні 

до дитячої літератури, привели до появи просвітницько-популяризаторської 

літератури для дітей як певного напряму, яка була представлена найчастіше 

подібно до тематично об’єднаних збірників і хрестоматій.  

З огляду на проблему дослідження, відзначимо хрестоматію А. Дараган 

«Природнича історія тварин, переказана для дітей» (1848). Книга має 370 сторінок 

і містить вступ, кілька розділів, де тварини поділені за відділами і класами – 

відділ хребетних (ссавці і птахи, плазуни і гади, риби); відділ кільчастих, а також 

відділ м’якотілих і «тваринорослин» [41]. У передмові авторка зазначає: «Куди не 

подивишся, куди не озирнешся на білий світ, скрізь є тварини, скрізь є рух, життя, 

і не знайдеш на світі куточка, де б не було хоча б якоїсь живої істоти, людина 

також тварина, тільки значно краща, розумніша за всіх інших тварин… Все живе 

має відчуття – болі, задоволення, ситості і голоду, що все в світі взаємопов’язане» 

[Там само, с. 3]. Авторка використовує тексти, де опис тварин подано з великою 

любов’ю, підкреслює, що все життя на землі створене Богом, і не треба 

порушувати існуючий стан речей. 
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До процесів ознайомлення дітей з навколишнім світом, природою і світом 

тварин доєдналися й інтенсивно створювані у цей час громадські організації 

різного спрямування, а також попечительські, природоохоронні союзи, в 

діяльності яких прослідковується виховна проблематика. Це й різні об’єднання 

інтелігенції, вчительства навколо ідей захисту дітей, матерів; утворення 

батьківських комітетів і товариств, що опікувалися дитячим читанням та 

дозвіллям. 

Підкреслимо, що й українські освітяни не стояли осторонь цих процесів. Так, 

київські педагоги «активно впроваджували в практику дитячі екскурсії в природу. 

На виставці охорони природи, що у 1913 р. з великим успіхом пройшла спершу у 

Харкові, а потім – у Києві, серед передових учених-природознавців виникла ідея 

про необхідність організації курсів для педагогів-керівників дитячих екскурсій у 

природу. У травні 1914 р. Київське орнітологічне товариство влаштувало ці курси 

у приміщенні Київського педагогічного музею. Курси були місячними й 

передбачали екскурсії в природу. Так були здійснені екскурсії з ботаніки, зоології, 

окремо – орнітології, геології та гідрології. Слухачами курсів стали понад 

трьохсот осіб, головним чином – педагоги початкових та середніх шкіл» [108]. 

Авторка розвідки Л. Пата відзначає ще одну цікаву тенденцію – розвиток 

просвітництва серед викладачів вищих навчальних закладів та студентства, які 

створювали і керували об’єднаннями для школярів – садово-городніми школами, 

філіями товариства «Сільський господар», гуртками в дитячих будинках з 

підсобними господарствами, гуртками, організованими «Просвітою» для 

сільських дітей. 

На початку 90-х рр. ХІХ ст. у Київському та Харківському університетах 

виникають ідеї про створення зоологічних садів з різноманіттям тваринного світу 

для досліджень та просвітництва, говорячи сучасною мовою – центрами 

екологічного навчання та виховання. Ми поділяємо сьогоднішнє негативне 

ставлення зоозахисників до зоопарків, але дослідження, екскурс в історію 

свідчить, що в той період їх створювали на зовсім інших засадах – з 
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просвітительською і почасти природоохоронною місією. З огляду на це доречно 

буде висвітлити діяльність незаслужено забутого українського вченого 

німецького походження Миколи Васильовича Шарлеманя (1887–1970) – зоолога, 

природоохоронця, краєзнавця, уродженця м. Кременчука, консультанта і 

організатора нового зоологічного саду в Києві, засновника Дніпровської 

біологічної станції (1912). Він був першим ученим секретарем Київського 

зоопарку і у 1911 р. опублікував перший каталог, куди ввійшла його коротка 

історія і докладний опис-перелік його жителів. М. Шарлемань переконував: 

«Зоопарк – це не примха, не утіха, не пуста витівка дозвільних людей, 

зоологічний сад – один із необхідних та найважливіших учбово-освітніх закладів. 

Особливо велике значення має зоопарк у справі освіти юнацтва» [108, с. 251].  

Підкреслимо, що ідеї гуманного ставлення до тварин виникли серед 

освічених, а відтак і певною мірою забезпечених прошарків суспільства, вони 

ставали частиною сімейного виховання та дозвіллєвої діяльності, оскільки освіта 

була націлена на здобуття дитиною знань і стояла певним чином осторонь 

виховного процесу.  

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у багатьох країнах було 

розгорнуто рух за створення шкіл для народу, зміни у змісті освіти й методах 

навчання, надання права на освіту жінкам тощо. Були створені просвітницькі 

організації, комітети грамотності, і серед них Харківське товариство грамотності, 

яке зосередило увагу на складанні каталогів для початкової школи, написанні 

підручників. Було відкрито земські школи, в яких запроваджували новий зміст та 

методи навчання. Для налагодження успішного педагогічного процесу в народній 

школі потрібно було створити відповідну навчальну літературу, яка до того часу 

була відсутня. Виникнення літератури для школи на нових засадах пов’язане з 

іменами видатних педагогів – Л. Толстого та К. Ушинського. Як пише Б. Геллман, 

«їхні книги для читання утвердилися у шкільній програмі на наступні п’ятдесят 

років і навіть пізніше, багато з включених до них матеріалів були постійно 

присутні у дитячому читанні. Книги обох авторів, безумовно, послужили 
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відправною точкою для проникнення реалізму в дитячу літературу» [170, с. 84]. А 

це «проникнення» означало ознайомлення дітей зі світом, що оточував дитину, і 

зокрема з тваринами. 

Два підручники К. Ушинського «Дитячий світ» (1861), перевиданий 50 разів, 

і «Рідне слово» (1864), що витримав 150 видань накладом більш як 10 млн. 

примірників, були головними навчальними книгами для багатьох поколінь дітей. І 

в радянський час, і нині деякі оповідання К. Ушинського, зокрема про тварин, 

включають у підручники і збірки для дитячого читання. 

Тематика зазначених підручників дуже різноманітна і носить 

енциклопедичний характер – пізнавальні тексти з географії, природничих наук, 

історії та оповідання про природу, якій К. Ушинський надавав великого значення 

і вважав, що багато в чому потрібно вчитися у природи, спостерігати за 

поведінкою тварин. Так, на прикладі двох собак, («Собаки грають»), батько 

пояснює сину важливість поваги і терпіння. У рубриці «Свійські тварини» 

К. Ушинський з любов’ю описує собак («Бішка»), котів («Васька», «Кіт-хитрун»), 

козенят, овечок. Це жанрові анімалістичні замальовки, де свійські тварини 

показані у різних ситуаціях [164, с. 29–44]. У багатьох оповіданнях («Два 

козенятка», «Умій почекати») автор через опис розв’язання суперечки показує 

цінність кожної живої істоти. Б. Геллман вважає, що К. Ушинський першим ввів 

О. Пушкіна в дитячу літературу, зробив його дитячим письменником, а також 

інших тогочасних письменників – І. Гончарова, В. Жуковського, І. Тургенєва, 

Ф. Тютчева, у творчості яких жива природа посідає неабияке місце [170, с. 86]. Й 

хоча відсоток художнього матеріалу про тварин у цих книгах незначний, однак 

реалістичне їх зображення, антропоморфізм, поєднання морального виховання з 

емоційним стали основою для відкриття перед дітьми розмаїття світу тварин зі 

своїми законами й правилами співіснування. 

Інша постать, яка значною мірою вплинула на підготовку підручників й 

донині була присутня у дитячому літературному просторі, – це Л. Толстой, який, 

опікуючись освітою селянських дітей, створив у своєму маєтку «Ясна Поляна» 
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першу в світі школу, натхненну ідеями вільного виховання. У ній 

використовували написані ним підручники: «Азбуку» (1872), складену з 4-х книг: 

власне абетки, текстів для початкового російського та церковнослов’янського 

читання, арифметики і керівництва для учителя та «Нову азбуку» (1875), які були 

рекомендовані Міністерством народної освіти до застосування у початковій 

освіті. У Л. Толстого було своєрідне розуміння вільного виховання, ґрунтоване на 

його глибокій релігійності. Він працював над розробленням релігійно-морального 

вчення, до якого входили ідеї про милосердне ставлення до тварин. 

Невеликі за обсягом, інколи з 3–4 речень, оповідання та казки, поміщені в 

цих підручниках, охоплюють дуже широке коло тем, й поміж них – світ тварин. 

Оповідання про тварин пропагують любов до всіх живих істот, бо життя надане 

Богом всім без винятку (вісім історій про собак Бульку і Мільтона, «Акула», «Лев 

і собачка» та ін.). Письменник також поміщує у свої підручники прозові байки 

Езопа (наприклад, «Віслюк і кінь»), де йдеться про працелюбність, доброту, 

чесність. 

Надаючи слово дітям, розвиваючи їх, виховуючи, письменник-педагог 

набагато випередив свій час. Він помістив дитячі загадки і твори як додатки до 

свого педагогічного журналу «Ясна Поляна». У 1862 р. вийшло 12 номерів цього 

журналу і кожен мав своїм додатком оповідання для дітей про природу і тварин 

[153].  

Підручники для народних шкіл Л. Толстого та К. Ушинського, описані вище, 

використовували у навчальному процесі, а окремі оповідання і казки включали у 

різного роду навчальні книги, зокрема хрестоматії, які в той час були широко 

розповсюджені. Вони містили тексти з різних дисциплін – історії, словесності, 

літератури. Також відзначимо особливий і найбільш розповсюджений вид 

хрестоматійного матеріалу як читанки для початкової освіти, які з’явилися як вид 

освітньої літератури у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. і стали широко 

вживані у школі. 
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Щодо хрестоматій того часу, що змальовували світ тварин в широкому сенсі 

цього слова, то вони складені й підготовлені переважно як частина 

природознавства (зоологія), тобто відсторонено і неемоційно [132]. Але все 

більшого значення набувала література, яка пов’язувала в одне ціле надання 

інформації, знання про світ живого з емоційно-етичним вихованням дітей. 

Яскравим прикладом педагогічного підходу є цикл хрестоматій під загальною 

назвою «Друг тварин», які були видані на початку ХХ ст. і складені з двох частин, 

у кожній – по декілька випусків. Хрестоматії неодноразово перевидані до 1917 

року, не втратили актуальності й нині, їх популяризують природоохоронні і 

зоозахисні організації. (Додаток Б). 

Перша з хрестоматій – «Друг тварин. Книга про піклування, милосердя і 

любов до тварин» (Гуманітарно-зоологічна хрестоматія) була видана у 1905 р. Її 

складено з текстів, підібраних упорядниками для дітей молодшого віку (5–10 

років). У передмові до книги І. Горбунов-Посадов наголошує на «важливості 

сприянню розвитку і зміцненню в юній душі діяльнісної симпатії до всього 

живого. Ми хотіли б нагадати тут лише про те, що установлення правильного, 

справедливого, людяного ставлення дітей до тварин має складати одне з 

найсуттєвіших завдань виховання» [51, с. 5]. Упорядником цієї хрестоматії та 

інших наступних стала Віра Іполитівна Лук’янська, дитяча письменниця, 

перекладачка, громадська діячка, яка тісно співпрацювала з І. Горбуновим-

Посадовим. 

Наступну, другу частину зоологічної хрестоматії «Друг тварин» складено з 

двох випусків: перший – «Життя всюди. (Від холодних окраїн до жаркого 

півдня)» – призначений для дітей старшого віку (14–20 років). Його упорядкувала 

В. Лук’янська, а вступну частину до нього «Милосердя до тварин і виховання 

наших дітей» написав І. Горбунов-Посадов [48]. Ми будемо її аналізувати в 

другому параграфі розділу 2, коли розглядатимемо постать діяча і його діяльність. 

Другий випуск «Друга тварин» – «Життя у лісі» для дітей старшого віку 

упорядкувала також В. Лук’янська. Він побачив світ у 1909 році [49]. У 1919 році 
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вийшов третій випуск другої частини – «Життя в полях і луках, в степах і на 

битих шляхах», який упорядкувала та ж В. Лук’янська [50]. 

Усі ці книги містили багато ілюстрацій. Вони мали дозвіл на поповнення 

бібліотек середніх навчальних закладів, народних бібліотек і читальнь, бібліотек 

духовних училищ, кадетських корпусів тощо, що було зазначено на титульних 

сторінках цих хрестоматій; були схвалені Російським товариством захисту 

тварин. 

Для нас важливим фактом є те, що ці хрестоматії потрапляли в бібліотеки 

навчальних закладів, а, відтак, були задіяні в педагогічному процесі. Знайдено 

відмітки про наявність цих книг у бібліотеках Харківського товариства 

грамотності, а також в інших закладах і організаціях, що свідчить про те, що з 

ними мали змогу ознайомитися діти і молодь Слобожанщини та інших регіонів 

України. 

Для всіх хрестоматій характерною, що поряд із пізнавальними текстами 

поміщено й художні твори – переважно вірші й оповідання про тварин або ж 

природу в широкому сенсі. Перша книга – «Друг тварин. Книга про піклування, 

милосердя і любов до тварин» поділена на 9 тематичних розділів: у дворі; у саду і 

на городі; на пасіці; у полі й у лузі; у лісі; біля річки, ставка, на болоті; життя 

тварин за порами року (весна, літо, осінь, зима); у місті; у звіринці. У текстах 

розділів є звертання до дітей: «Піклуйтеся про ваших тварин у літню спеку» – у 

розділі про літо; «Піклуйтеся про ваших тварин у зимовий холод» – у розділі про 

зиму. У кожному із розділів були поміщені невеликі за обсягом переважно 

прозові оповідання про життя, поведінку різних тварин [51]. Наприкінці деяких 

розділів подано прислів’я та приказки про тварин. Серед дібраних упорядниками 

авторів – переважно російські, а не зарубіжні, серед них найбільше творів 

Л. Толстого («Дикий і ручний віслюк», «Корова», «Живчик», «Дві мишки», «Як 

вовки вчать своїх дітей», «Заєць-русак» та інші; досить багато оповідок самої 

В. Лук’янської (більш ніж 15, переважно про птахів); є також оповідання 

К. Ушинського, взяті з його підручників, С. Аксакова, В. Одоєвського та ін. [51]. 
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Назва хрестоматії «Життя всюди (Від холодних окраїн до жаркого півдня)» 

говорить про широту охоплення зоологічної тематики: тут йдеться про мешканців 

морів – тюленів, моржів, гренландських китів; птахів – гаг, білих куріпок, сов; 

звірів – полярних лисиць і песців, оленів, їздових собак, які населяють далеку 

північ і тих, які живуть на «жаркому півдні», – мавп, слонів, тигрів, носорогів, 

бегемотів, лінивців та ін. Інформаційні тексти, поміщені тут, мають пізнавальне 

значення, вони відібрані упорядницею з літератури, призначеної для дорослих, 

але адаптовані нею ж до дитячого сприйняття. Укладачка використовує найбільш 

відому книгу німецького натураліста і мандрівника А. Брема «Ілюстроване життя 

тварин» (1863–1869) у 6 томах, яке неодноразово виходило в російському 

перекладі. Ми нарахували у цьому випуску 29 текстів про різних тварин з 

покликанням на А. Брема. Окрім німецького автора, у хрестоматії поміщено 

тексти російського зоолога М. Вагнера, німецького – О. Шмейля, популяризатора 

науки М. Рубакіна та інших [48]. Тут поміщено лише три художніх твори («Життя 

єдине» – вірш Е. Арнольда в перекладі А. Барикіної, «Всюди любов» – вірш у 

прозі І. Тургенєва і «Тигриця» вірш А. Барикіної). 

У третьому випуску Зоологічної хрестоматії «Друг тварин», присвяченій 

«життю в полях і луках, в степах і на битих шляхах» спостерігаємо значно більшу 

кількість художнього матеріалу. Здебільшого це віршовані тексти В. Жуковського 

(«Пісня жайворонка»), І. Нікітіна («На просторах полів», «Ранок», «Горе орача»), 

оповідання Л. Толстого («Прихід весни»), І. Тургенєва («Два голуби») та інші. Тут 

поміщено науково-популярні тексти тих само авторів, що й у попередньому 

випуску, перекладні й адаптовані до дітей відповідного віку, де йдеться 

переважно про птахів (грак, журавель, шпак, голуб, сокіл, плиска, куріпка та ін.), 

менше про комах та звірів (кінь) [50]. 

Коротко проаналізуємо тексти, поміщені у хрестоматії, які своїм змістом та 

емоційним наповненням мають викликати у читача, хлопчика або дівчинки, 

почуття болю, жалю, гніву від жорстокого ставлення до тварин. Таким є 

адаптований текст Н. Носилова «Тюленя б’ють», в якому автор з болем 
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розповідає про масове вбивство тюленів, що потрапили у льодову пастку і не 

могли дістатися води, щоб утекти, уникнути знищення [48, с. 62–63].  

Не менш трагічним є текст «Убивство», адаптований переклад з французької, 

в якому автор на полюванні бездушно смертельно поранив маленьку допитливу 

мавпочку, яка крутилася навколо нього, а потім помирала у нього на руках, 

нагадуючи довірливу дитину. Після цього трагічного випадку автор відчуває себе 

кровожерним чудовиськом [Там само, с. 128–130]. 

Красномовним є і текст «Заради науки» В. Вересаєва про лікаря, який 

проводить медичні експерименти над макаками. З одним із них він 

потоваришував, вони із задоволенням проводили час. Але коли мавпі прищепили 

поворотний тиф, і вона повільно помирала, то йому було «неприємно і соромно», 

так наче він ставив експеримент над дитиною [Там само, с. 142]. «Але часи 

змінюються», стверджує автор, бо вважає, що в майбутньому такі речі стануть 

неможливими. 

Такого ж роду тексти поміщено і в третьому випуску «Друга тварин». 

Прикметно, що майже в усіх текстах розповідь йде від першої особи, що значно 

підсилює емоційний вплив на читача, бо автор глибоко аналізує свої почуття і 

емоції: жаль, каяття, гнів або ж відразу до себе. 

Відзначимо, що в цих хрестоматіях, особливо в першій, поміщено і 

матеріали, за якими діти можуть навчитися майструвати шпаківню або зробити 

годівничку для птахів. Ці тексти передруковано й у наступних випусках. Так, в 

одному з них поміщено текст «Як влаштувати шпаківню», де докладно, з 

розрахунками і схемами роз’яснено, як зробити будиночок для птахів, водночас 

надано інформацію про їхнє життя і звички [Там само, с. 30–31]. 

Усі ці хрестоматії є високим досягненням виховної морально-етичної, 

емоційної та розумової спрямованості, бо відібрані до них тексти мають на меті 

сформувати у читача – дітей молодшого і старшого віку, молоді гуманне, 

милосердне ставлення до всього живого, до тваринного світу і не лише 
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споглядальне, а діяльнісне, що є з погляду педагогічної науки більш 

конструктивним. 

До навчальної літератури гуманістичного спрямування відносимо й деякі 

випуски навчального посібника І. Михеєва «Твори за картинками», які були 

опубліковані в Казані у 1906 році, а пізніше неодноразово перевидані. Вони були 

допущені міністерством народної освіти до застосування у початкових школах в 

якості навчального посібника з російської мови для розвитку у дітей умінь 

складати й переказувати тексти в школі і вдома. Вони не містять тексту, а лише 

серію малюнків на одну тему. Автор цих посібників Іван Степанович Михеєв, 

удмуртський письменник, педагог, методист, у 1937 році був оголошений 

«ворогом народу», страчений і реабілітований посмертно. Загалом було випущено 

10 невеликих наочних посібників цього автора. Приміром, у книжці сьомій 

представлено серію малюнків під назвою «Пожалій коня» [90]. Її складено з 5-ти 

картинок, на яких послідовно зображені пара кінних саней, доверху заповнених 

дровами, і двоє візників. На другій картинці візники правлять сани на круту гору, 

перший іде поруч із санями і допомагає коневі, а другий їде у санях на купі дров і 

шмагає тварину, якій дуже важко, батогом. На третій – перший візник вже 

подолав перешкоду, а другий – ще внизу, і селянин продовжує бити коня, який 

вже впав на передні ноги. За сценою спостерігають діти, що катаються на 

санчатах. На четвертій – кінь упав на сніг і не може підвестися, хазяїн випрягає 

його, а з гори біжать люди, які побачили таку наругу над твариною, поруч стоять 

діти, застиглі від такої жорстокості. На п’ятому малюнку сани з дровами стоять 

окремо, кінь нерухомо лежить на дорозі, поруч селяни, які щось доводять 

візникові, який не хоче прийняти той факт, що він вкоротив тварині віку (Додаток 

В). 

Серед 10 випусків І. Михеєва є також наочні посібники, які змальовують 

відданість тварини людині, особливо коли йдеться про собак. («Пожежний пес» 

вид. 7, «Вірний пес» вид. 6, «Дідусь Мазай і зайці», вид. 6, «Не руйнуй пташині 

гнізда» вид. 2 та інші). До них автор додав і невелику книжку для вчителя, де 
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виклав рекомендації щодо організації і проведення відповідних уроків. Він 

зазначив, що метою впровадження в освітній процес такої форми роботи з дітьми 

є не лише розвиток мовлення, а й «спостережливості й естетичного смаку 

дитини». У посібнику для вчителя І. Михеєв подає приклади запитань (і 

відповідей на них), які може поставити вчитель учневі і наводить приклади 

дитячих творів (з прізвищами й іменами) за малюнками, опублікованими у його 

оригінальних посібниках [89] (Додаток Г). 

Задля того, щоб хрестоматії, підручники і посібники наповнювали змістом 

освітній процес, потрібна була література для дітей. І вона, як ми вже зазначали, 

почала в ці роки інтенсивно розвиватися. Ідеї щодо гуманного ставлення до світу 

живого, до тварин також посіли неабияке місце. До письменників такого 

спрямування фахівці (Б. Геллман, 2016), насамперед, відносять Д. Мамина-

Сибіряка, який писав і для дорослих, і для дітей: «Казки й оповідання для дітей 

молодшого віку» (1895), «Оповідання й казки» (1897–1898). У своєму першому 

дитячому оповіданні «Ємеля-мисливець» (1884) письменник розповідає про 

мисливця Ємелю, який пожалів оленицю з оленятком, бо побачив прояв 

материнської любові до свого дитя і подумки порівняв з любов’ю своєї доньки до 

сина, яка ціною свого життя врятувала хлопчика від вовків. В іншому оповіданні 

«Приймак» (1893) дід-мисливець цілу зиму доглядає молодого лебедя, батьків 

якого вбили, а наступної осені зворушливо прощається із підопічним перед 

відльотом того у теплі краї. В оповіданні «Багатій та Яремко» (1904) мисливець 

зимою годує пораненого зайця і цей прояв турботи і людяності відвертає його від 

полювання взагалі, як і його собаку. Усім відоме оповідання «Сіра шийка» (1893), 

яке донині включають у збірники оповідань і казок як приклад спасіння людиною 

і звірями (зайцями) пораненої качечки від лисиці і зимових морозів. 

Крім Д. Мамина-Сибіряка оповідання і казки для дітей публікують М. Вагнер 

(«Казки Кота-Мурлики» (1872), О. Ковалевська («Оповідання й казки для дітей» 

(1885), В. Самойлович (С. Соболєва) (Збірка «Чарівні казки» (1896) та інші. У 

творах цих авторів йдеться про звірів, комах, птахів, присутня думка про 
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важливість піклування про природу, гуманного ставлення до всього живого. 

Нерідко й рослини й тварини тут персоніфіковані, через них автори висловлювали 

ідеї доброти й милосердя. 

Ці роки поклали початок й ознаменували розвиток пізнавальної літератури, 

яка через художньо-образну подачу матеріалу, олюднення всього живого – 

рослинного, тваринного світу – давала дітям у цікавій формі знання про природу, 

діяльність людини. Наприклад, книга В. Авенаріуса «Казка про Бджолу-

Мохнатку» (1879) розповідає про життя вулика, який веде боротьбу за життя рою. 

До пізнавальних відносимо й збірники творів відомих на той час педагогів 

В. Водовозова («Книга для першого читання у народних школах» (1871); 

пізнавальний аспект природничих наук розкрито у публікаціях географа і зоолога 

М. Богданова, його твори були об’єднані в один том «Із життя російської 

природи» (1889) тощо. 

Із дитячих книг або ж книг, які вважали дитячими, відзначимо повість 

«Дитинство Тьоми» М. Гаріна-Михайловського, уривок з якої «Тьома і Жучка» 

був популярним у Радянському Союзі й був опублікований окремо. У ньому автор 

розповідає про хлопчика Тьому, який рятує свого собаку Жучку з глибокого 

колодязя, в який той впав. Оповідання змальовує глибоку любов хлопчика до 

собаки, написане з високою емоційною напругою, і ця пригода має щасливий 

кінець. На нашу думку, це оповідання і донині можна із задоволенням читати, а 

також використовувати у виховному процесі як у сім’ї, так і у закладах освіти. 

Зробив внесок у дитячу літературу й видатний письменник А. Чехов, який 

сам відібрав для дитячого читання оповідання «Каштанка» (1887) та «Білолобий» 

(1895) про життя собаки, його вірність і любов, а також про зустріч вовчиці й 

цуценяти. Усі тварини в цих творах антропоморфні і наділені людськими 

почуттями. 

Ці та інші оповідання й казки публікували у дитячих часописах, альманахах, 

збірниках, які виходили на початку ХХ ст. у великій кількості. Фахівці 

відзначають, що «якщо в першій половині ХІХ століття виходили друком 
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двадцять два часописи, то в другій половині – шістдесят один. Лише у 1909 році у 

дітей був вибір з-поміж дев’ятнадцяти журналів» [170, с. 241]. Серед них «Дитяче 

читання», «Джерело», «Юний читач», «Сходи», «Світ Божий», «Дитяче дозвілля», 

«Сім’я і школа», «Маяк» (1909–1918). Головним редактором останнього був 

І. Горбунов-Посадов, який впродовж 9 років існування часопису популяризував 

природоохоронні й вегетаріанські ідеї, основоположником яких, як уже зазначено, 

був Л. Толстой. Письменник допомагав журналу, поміщував у ньому свої твори та 

листи до дітей та підлітків. Головною повісткою часопису була «активна любов 

до всіх живих істот», тому у кожному номері були матеріали, присвячені природі 

або тваринному світу. Журнал мав чітку природоохоронну, а не розважальну 

ідеологію. Часто слово тут надавали натуралістам – В. Лонгу, Ч. Робертсу 

(«Маленький Вухань», «Торпеда у пір’ї», «Водяний і повітряний вовк»), Е. Сетон-

Томпсону. В окремій рубриці дітей навчали, як переплітати книги, малювати, 

ліпити з глини, як зробити шпаківню, доглядати город і багато чого іншого. 

Але після Жовтневого перевороту 1917 р. погляди Л. Толстого, І. Горбунова-

Посадова та багатьох інших людей, які сповідували гуманні ідеї – жити в мирі й 

любові всіх з усіма, любити все живе на Землі – вступала у протиріччя з 

войовничо-агресивною спрямованістю радянської ідеології, яка наступала, і 

журнал припинив своє існування. 

Дитяча література кінця ХІХ – початку ХХ ст., її смислове наповнення, не 

отримала подальшого розвитку, вимушено залишилася у тому часі, бо суперечила 

ідеології радянської влади, яка перекреслила всі попередні здобутки, насамперед 

ті, що проповідували любов і милосердя, а не боротьбу. Як виняток уціліли в 

дитячій літературі твори реалістичного спрямування, наприклад, Д. Мамина-

Сибіряка та деяких інших. Як відзначив Б. Геллман, вона «можливо, й не 

принесла багато видатних імен і творів, але створила читацьку аудиторію й 

довела, що російська дитяча література здатна рости й розвиватися. У 1917 році 

повітря було наповнене обіцянками оновлення. Те, що насправді сталося, майже 

повністю зруйнувало існуючу літературу за допомогою придушення, 
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насильницької еміграції, закриття журналів, чистки бібліотек від неналежних 

творів. Нова радянська література починалася практично з нуля» [170, с. 275]. 

 

2.2. Просвітитель і педагог І. Горбунов-Посадов – зачинатель ідей про 

етику співжиття людей/дітей та тварин 

 

Аналіз джерел, здійснений у попередньому параграфі, дозволяє 

стверджувати, що педагогічна думка кінця ХІХ – початку ХХ століття зверталася 

до питань виховання у дітей доброзичливого ставлення до тварин. Серед тих, хто 

глибоко замислювався над цими проблемами, назвімо насамперед І. Горбунова-

Посадова. Постать Івана Івановича Горбунова-Посадова (1864–1940) – 

російського публіциста, поета, педагога-гуманіста, просвітителя, послідовника і 

друга Л. Толстого є малодослідженою, тому ми присвячуємо йому окремий 

параграф (Додаток Д). Він постає перед нами як прихильник вільного виховання, 

переконаний пацифіст, ворог будь-якого насильства, борець зі смертною карою, 

пияцтвом, активний захисник прав тварин. Все життя він «протестував проти 

жорстокості людини, проповідував вегетаріанство, почуття братерства і 

рівноправності тварин з людиною, протиставлення хижакові-винищувачу друга-

спостерігача», – писав про нього І. Перпер, російський видавець, журналіст, діяч 

вегетаріанського руху [111, с. 88–91]. 

Народився І. Горбунов у посаді Колпіно під Петербургом у сім’ї інженера-

механіка Іжорського заводу. Сповідуючи ідеї Л. Толстого, познайомився із ним, 

став популяризувати його філософсько-етичні погляди. З 1897 до 1925 р. 

очолював створене за ініціативи Л. Толстого кооперативне видавництво 

«Посередник», спеціалізацією якого був випуск недорогої літератури для бідних 

верств населення. У перші десятиліття ХХ ст. І. Горбунов-Посадов був головним 

редактором журналу «Вільне виховання», навколо якого гуртувалися 

реформаторськи налаштовані освітяни. 
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За випуск «політично сумнівної» літератури діяч не раз був притягнутий до 

суду, його видання конфісковували, а сам він за випуск брошури «Коло читання 

Л. Толстого» у 1913 р. був засуджений до одного року ув’язнення. Педагог займав 

активну громадянську позицію – виступав проти участі Росії у Першій світовій 

війні; у 1921 р. разом з В. Короленком організував боротьбу з голодом у Полтаві. 

Як активіст вегетаріанського руху (вегетаріанцем він став у 1889 р.), один з 

організаторів 1-го Всеросійського вегетаріанського з’їзду (Москва, квітень 

1913 р.) і створеного у 1909 р. Московського вегетаріанського товариства, 

І. Горбунов-Посадов стає активним популяризатором ідей милосердя і співчуття 

до тварин. Ще у 1890 р. він опублікував вірш «Нам життя дане», який так яскраво 

і глибоко висловив сутність вегетаріанської ідеї, що став гімном вегетаріанства 

[33, с. 48]. 

І. Горбунов-Посадов став ідеологом видання циклу хрестоматій під 

загальною назвою «Друг тварин» у двох частиках, кожна з яких мала по два 

випуски (з 1905 по 1913 рік). Ми надали характеристику цим виданням у 

попередньому параграфі. Окрім цих збірок педагог мав намір видати хрестоматії 

«Друг рослин» і «Друг людини», який не був реалізований. Однак у керованому 

ним видавництві «Посередник» І. Горбунов-Посадов видав книгу англійського 

літератора та просвітителя Г. Вільямса «Етика їжі або моральні основи 

безубивчого харчування» з передмовою Л. Толстого «Перший ступінь» [160], а 

також багато інших книг про природу різних авторів. 

Етичним ставленням до тварин пройняті не тільки статті І. Горбунова-

Посадова, а й його оповідання: «Рох та його собака», «Дружба, що обірвалася», 

«Народні легенди про святих та їхніх друзів тварин, «Ніч із вовком» та ін. 

Помер Іван Іванович Горбунов-Посадов 12 лютого 1940 р. у Москві. 

Найважливішим екоетичним твором, що обігнав час, і завдяки якому його 

називають «апостолом екологічної етики» [16, с. 33–35], є публіцистично-

філософський нарис педагога «Милосердя до тварин та виховання наших дітей», 

опублікований в журналі «Вільне виховання» у 1909 р., а у 1910 р. випущений 
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видавництвом «Посередник» окремою брошурою у «Бібліотеці нового виховання 

та освіти й захисту дітей» [34]. Цю працю можна сміливо віднести до золотої 

скарбниці екоетичної думки, бо у ній автор одним з перших у Росії, підіймає 

питання про права всіх живих істот. 

Книжка містить 14 розділів і у кожному Іван Іванович досліджує причини 

жорстокого ставлення до тварин, піддає їх нищівній критиці, наполягає на тому, 

що людина є лише часткою всього розмаїття життя на планеті (і не завжди 

кращою), і доводить, що виховувати милосердя, повагу до прав тварин, ставлення 

до них, як до істот, рівних людині, потрібно починати з раннього дитинства. 

Автор констатує, що усвідомлення єдності, рівноправ’я всього живого і 

повага до кожної живої істоти не властиві представникам усіх соціальних груп та 

класів без виключення. «Неповагою до прав тварин на життя, до права їх на хоч 

якусь частку свободи, на увагу, на милосердне ставлення до них, неповагою цією 

люди переймаються з дитинства, – стверджує просвітитель, – вбираючи це з 

ранніх днів з оточуючої їх атмосфери, привчаючись дивитися на тварин спочатку 

як на іграшку, потім як на машину, створену лише для зручності і для 

задоволення примх людини, як на річ, з якою людина має право робити все, що їй 

заманеться» [Там само, с. 8]. 

У наступних розділах автор-гуманіст з великим болем і дуже детально 

описує страждання свійських і диких тварин, які потерпають від експлуатації 

людиною, або ж їх просто винищують задля розваги: «Згадаємо, насамперед, те 

що відбувається з тими тваринами, котрим людство так безкінечно зобов’язане, – 

з кіньми та рогатою худобою, які приручені людиною, є такими дорогоцінними 

товаришами-співтрударями людини в усій важкій боротьбі за життя, що вже 

десятки тисяч літ сприяли і сприяють існуванню людини, що годують і одягають 

її, що сприяли великим переселенням народів та пошукам окремими людьми 

кращих умов існування» [Там само, с. 9]. У творі детально описані жахливі умови 

утримання цих тварин, відсутність медичної допомоги, тяжка, виснажлива праця 

та жахлива смерть на бійнях. 
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Не краща доля й іншої свійської худоби та птиці. Передусім обурює автора 

разюча невідповідність між декларованими засадами християнської етики та 

ставленням до «братів наших менших», найбільше йдеться про «гастрономічні» 

традиції пасхального тижня. 

Він доволі різко зазначає, що «вся атмосфера цих днів Світлого свята є 

суцільною наругою над християнським духом. Практично весь обряд цих свят 

майже для всієї християнської маси звівся до пияцтва та обжерливості, заради 

якої здійснюються міріади вбивств тварин, так наче перша заповідь смиренного 

Учителя є не любов, а заклик до вбивства, до умертвіння життя, до гігантської 

гекатомби кривавих жертв. Люди, які мають себе за послідовників Учителя 

любові, Учителя життя, що співпадає з основами вищого розуму, не можуть 

придумати нічого кращого, ніж вшановувати його столами, переповненими 

пляшками, що отруюють розум і серце людини отрутою та тарелями зі шматками 

зарізаних Божих тварей» [34, с. 22]. 

Також автор висловлює негативне ставлення до полювання як до вбивства 

заради розваги, а не задоволення потреби у вживанні їжі.  

І. Горбунов-Посадов продовжує: «По всій землі безперервно здійснюються 

злочини людини щодо тварин. Людина винищує цілі породи тварин, із тисяч 

тварин знущається у себе в полоні. …Згадайте знедолених в’язнів у наших клітках 

та зоологічних садах, загибель величніших представників тваринного царства від 

куль та пасток диких та освічених спортсменів» [Там само, с. 30]. Вкрай 

негативно автор ставиться й до риболовлі. 

Далі просвітитель ставить логічне питання: а що ж треба робити аби 

запобігти жорстокості, знущанням, недбалості і бездумному винищенню 

тваринного світу? Як виховати в людях милосердя та співчуття до всього живого 

на Землі? Й сам відповідає на нього, і саме це є найбільш цінним з погляду 

нашого дослідження. Він переконаний, що «задля роботи у цьому напрямі є 

декілька шляхів, але найбільш дієвим засобом, найкращим для цього є виховання 
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дітей, виховання майбутніх людей в дусі людяності, в дусі уважного, розумного, 

справедливого, людяного ставлення до всіх живих істот» [34, с. 32]. 

Автор дуже детально описує, яким він бачить таке виховання. Запропоновані 

ним методи й сьогодні виглядають дієвими, актуальними, не зважаючи на те, що 

були запропоновані більш ніж 100 років тому і несправедливо забуті впродовж 

такого довгого часу. Вони можуть бути рекомендовані для використання в 

сучасній школі. 

Першим і найбільш дієвим методом виховання автор вважає глибоке, 

всебічне ознайомлення дітей з життям тварин: «Але таке ознайомлення ніяк не 

повинно відбуватись звичайним книжним способом. Чого ж (і навіть дуже 

корисно) не прочитати в книзі живий, толковий опис життя або ж окремих 

моментів з життя та діяльності тої чи іншої тварини, але ніщо не може замінити 

живих із дітьми спостережень і потім уже живої бесіди, …спільного обговорення 

побаченого. …Скільки цікавості, поваги, симпатії можуть привнести до дитячої 

душі спостереження» [Там само, с. 34]. 

І. Горбунов-Посадов пропонує проводити уроки на природі, спостерігати за 

життям тварин та птахів у їх природному середовищі. Ба більше, підкреслює 

важливість дослідження життя «потворних або страшних тварин: жаб, сов, вужів, 

кажанів, кротів та ін., урівнявши їх в правах на інтерес та симпатію людей…» 

[Там само, с. 35]. Він також пропонує використовувати новітнє на той час 

фотографування для пізнання тваринного світу замість вівісекції, вбивства тварин 

для створення опудал, колекцій комах. Запропонований ним метод вивчення 

тварин набагато випередив свій час: «Такі засоби, як вивчення птахів у клітках и 

тварин в зоологічних садах та тераріумах повинні бути цілком відкинуті, як 

засоби, що не дають ніякої уяви про нормальне життя тварин, яке може бути 

пізнаним лише в живій природі, та як таке, що суперечить вимогам 

справедливості та гуманності» [Там само]. Натомість він пропонує влаштовувати 

кімнатні спостереження за перетворенням метелика, або ж зробити маленьку 
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пасіку, або мурашину ферму зі склом, обладнати маленькі водойми для виведення 

жабок або ж тритонів. 

Автор наполягає на тому, що практична діяльність заради тварин сприяє 

живому спілкуванню дітей із тваринами і розвитку правильного ставлення до них. 

Педагог детально описує, яку роботу можуть виконувати діти різних вікових груп. 

Найменші діти можуть піклуватися про хатніх тварин: собак та кішок – 

облаштовувати спальне місце, годувати, привчати до туалету, вигулювати собак. 

Старші діти можуть майструвати годівнички та місця для гніздування птахів, 

годувати їх. Підлітки, особливо у сільській місцевості, можуть навчатися, дбаючи 

про свійську худобу, створюючи для неї достойні умови існування. 

У тогочасних школах старших учнів вчили надавати першу допомогу при 

пораненнях людям. Педагог вважає, що школа «може давати старшим дітям і 

декілька першочергових відомостей про першу допомогу тваринам: 

…найпростіші прийоми перев’язки рани, зламаної лапи, крила тощо» [34, с. 49]. 

У вихованні гуманного ставлення до тварин не остання роль належить 

художній та популярній літературі: «оповідання таких майстрів слова, як Толстой, 

Тургенєв, Гаршин, …Сетон-Томпсон …та їм подібним, пронизані безкінечною 

любов’ю до тварин, можуть впасти благодатним дощем на дитячу душу. …Іноді 

такі твори можуть спричинити цілий переворот у житті дитини» [Там само, с. 51]. 

І. Горбунов-Посадов вважав, що дітей необхідно заохочувати до 

самоврядування та самоорганізації щодо вивчення та захисту тварин, адже 

пробуджуючи у шкільному середовищі такі інтереси, педагог створює хороше 

підґрунтя для шкільної взаємодії з метою вивчення життя тварин та заступництва. 

Як саме автор пропонує здійснювати цю виховну програму? Провідниками у 

виконанні цих завдань насамперед повинні бути сім’я і школа. Там, де не може 

впоратися сім’я, відповідальність несе школа. «Вже час народним учителям 

самим взятися до цього діла, зрозуміти всю важливість його у виховному та 

освітньому плані» – пише педагог. «Якщо вчитель присвятить цьому хоча б 

невеликий шматочок свого часу, але буде працювати в ньому серйозно, 
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одухотворено, надихаючи своїм ставленням до тварин учнів, він, мені здається, 

багато може зробити» [34, с. 48–49]. 

Педагог у свої розмислах ставить глибокі філософські, гуманітарні питання: 

чи можливе благо та справедливість для всіх живих істот на землі і як цього 

можна досягти. Він шукає відповіді на закиди потенційних критиків, які й 

сьогодні лунають із вуст скептиків: як бути зі шкідливими комахами; чи 

використовувати пестициди для обробки сільськогосподарських угідь; як бути з 

хижими тваринами, що нападають на людей; необхідність вживання тваринного 

жиру жителями північних регіонів; чи повинні годувати дітей тваринною їжею 

батьки-вегетаріанці та багато інших. 

Автор напрочуд мудро зауважує: «Але якщо, як думають, неможливо одразу 

в усіх напрямах, в повному обсязі досягти того, чого хотілося б, через це істинний 

друг тварин не складе рук, не заспокоїться, не опустить руки… Для друга тварин 

цінний будь-який рух, будь-які зусилля, будь-яка робота у напрямі до людяності» 

[Там само, с. 54]. 

Не оминає автор і проблему вегетаріанства, яка нині є популярною: «Ми 

дуже зашкарублі. Найпростіші речі нам видаються неможливими, ледь не 

божевільними. Серед нас навіть такий простий крок у ставленні до тварин як 

відмова від м’ясної їжі заради того, аби не брати участі у вбивстві тварин, 

видається чимось особливим, якоюсь жертвою або нісенітницею, безглуздям, 

згубою» [Там само]. 

Також І. Горбунов-Посадов відкидає закиди у тому, що він мало 

переймається стражданнями людей на противагу стражданням тварин. Автор 

говорить, що одне в жодному разі не виключає іншого: «Ми ж не хочемо 

однобокості в той чи той бік. Ми хочемо, аби діти ставали цілісними людьми, з 

незіпсованим душевним зором, який би ясно бачив горе і страждання всюди, де 

воно є, не розділяючи живих істот на розряди приречених на життя и приречених 

на вбивство або знущання від людської руки» [Там само, с. 56]. 
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У додатку до свого твору І. Горбунов-Посадов пропонує перелік книг про 

тварин, виданих за його редакцією. Разом із хрестоматією «Друг тварин. Книга 

про піклування, милосердя і любов до тварин» (Гуманітарно-зоологічна 

хрестоматія)» (ч. 1) [51], та іншими творами вони були запропоновані для читання 

в різних навчальних закладах. 

Вважаємо, що твори І. Горбунова-Посадова і сьогодні звучать дуже сучасно, 

питання, поставлені ним, не втратили своєї гостроти. Адже сьогодні проблеми 

гуманного ставлення до живого, до ресурсів нашої планети, загалом її виживання 

хвилюють усе більшу кількість людей. Й, звичайно, сучасне виховання не має 

стояти осторонь цієї тематики. Ідеї та твори педагога можуть бути використані 

сучасними педагогами-вихователями поряд з творами інших педагогів-гуманістів 

(Я. Корчака, В. Сухомлинського, Л. Толстого). 

Гуманізація сучасного суспільства – це довготривалий процес. З огляду на 

100 років, що пройшли від першого оприлюднення книги про милосердне 

ставлення до тварин і виховання дітей, відбулися значні зміни. Однак методи 

виховання, запропоновані І. Горбуновим-Посадовим, можуть бути застосовані у 

сучасній школі з метою формування у дітей гуманного ставлення до живого та й 

загалом для формування емоційного інтелекту – однієї з основних 

компетентностей людини майбутнього.  

Тоді, можливо, стануть дійсністю пророчі слова гуманіста І. Горбунова-

Посадова: діти нових поколінь «будуть людьми в істинному сенсі цього слова, 

вони виконають у цьому світі своє людське, а не лише тваринне, призначення, 

тому що людині призначено принести у світ нову ідею, і ця ідея є ідея єдності та 

святенності життя, ідея великого братства всіх істот» » [34, с. 58]. 
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2.3. Поєднання соціально-прагматичного і морального аспектів 

ставлення до світу тварин у вітчизняний літературі для дітей та освітньому 

процесі (1917–1950) 

 

Початок періоду радянської влади на території, що обіймала 1/6 земної кулі, 

ознаменував кардинальні зміни в усіх аспектах життєдіяльності людей, що 

проживали на цій території, – соціальні, політичні, економічні, гуманітарні, 

зокрема в галузі освіти. Щодо цієї останньої, зміни торкнулися мети, завдань, 

змісту й методів освіти і виховання дітей та молоді. Ці загальнопедагогічні 

процеси досить повно досліджені у вітчизняній історико-педагогічній літературі. 

Це, зокрема, книга В. Липинського «Становлення і розвиток нової системи освіти 

в УРСР у 20-х роках» (2000) [83]; колективна праця «Нариси історії українського 

шкільництва (1905-1933)» (1996) [97]; стаття О. Сухомлинської «Радянська 

педагогіка як ідеологія: спроба історичної реконструкції» (2014) [147]. У цих 

працях показано, як молода педагогічна наука і освіта відкидали й заперечували 

досягнення й надбання «старої», «дореволюційної» школи, підкреслювали та 

перебільшували її недоліки та прорахунки. Автори висвітлювали перехід освіти і 

школи від теологічно-консервативної і станової моделі шкільництва до 

сцієнтистської, прагматичної, войовничо атеїстичної, одним із головних завдань 

якої було прилучення дітей і молоді до панівної ідеології. 

Перш, ніж розпочати аналіз власне радянської складової, вважаємо 

необхідним висвітлити роки Української революції (1917–1921), коли національна 

політика в галузі освіти сприяла створенню нової системи шкільництва з новим 

змістом і новою навчальною літературою. 

У часи Української революції 1917–1921 рр. національні уряди, незважаючи 

на буремні події, військовий стан, а звідси – й відсутність послідовності й 

системності, серед іншого приділяли увагу зародженню еколого-натуралістичного 

руху, підтримували наукові товариства дослідників природи. Дослідниця цього 

періоду Л. Пата зазначає: «Як Центральна Рада, так і уряд Скоропадського щедро 
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виділяли кошти на підтримання Київського, Харківського, Полтавського 

товариств дослідників природи, Київського орнітологічного товариства імені 

Кеслера, студентських гуртків дослідників природи… У 1918 р. при Департаменті 

позашкільної освіти Міністерства освіти Української Держави, яким керувала 

Софія Русова, працювала Природнича комісія з екскурсійним відділом, що 

організовував подорожі школярів до визначних пам’яток природи та культури 

України» [108]. 

За активної участі С. Русової комісія розробила 3 тис. примірників анкет для 

виявлення історико-культурних та природничих пам’яток і розіслала по Україні з 

метою спрямування зусиль на збереження як ботанічних, так і зоологічних 

об’єктів. У статті сучасної дослідниці Л. Чорної наведено деякі пункти однієї з 

анкет, мета якої – збір даних про поселення бобрів, про статус земель, де тварини 

мають лігво, чи дозволено полювання і яких вживають заходів щодо їх охорони 

[173]. 

Ці роки – роки активної діяльності природоохоронця і зоолога 

М. Шарлеманя, про якого ми писали у першому параграфі. З 1919 р. він працював 

на посаді зоолога і вченого консерватора Зоологічного музею Української 

академії наук, в основі експозиції нині діючого музею є багато експонатів з 

особистої колекції вченого, був членом термінологічної комісії Українського 

наукового товариства. У 1920 р. М. Шарлемань опублікував у Києві перший в 

Україні посібник «Звірі України. Короткий порадник до визначення, збирання та 

спостерігання ссавців України» (К., 1920 – 82 с.). Нині ця книжка є 

бібліографічною рідкістю.  

З перших кроків самостійності освітяни звернулися до досвіду створення 

української навчальної літератури – букварів, читанок, граматок, що були 

підготовлені вчителями й громадськими діячами наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. Як зазначають сучасні українські історики, «першим етапом у цій роботі 

було перевидання без змін або ж незначними змінами букварів Б. Грінченка, 

С. Русової, Т. Лубенця, читанки О. Білоусенка, Т. Лубенця, Б. Грінченка та 
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М. Грінченко… Водночас розпочався процес складання нових підручників» [20, 

с. 90]. Оскільки українська ідея в ці роки тяжіла до сільського способу життя, як 

тоді вважали, найбільш притаманного українцям, то зміст цих перших навчальних 

книг був «пристосований до національних традицій, звичаїв і вірувань власного 

народу» [20, с. 88]. Тож відтворення сільського життя було неможливим без 

зображення природи, рослинного і тваринного світу. Наведемо, як приклад, 

підручник Т. Хуторного (Т. Лубенця) «Читанка: Перша книга після граматки» 

(1917), яка витримала 8 видань, її використовували і в радянський період. У ній 

поміщено не лише інформаційний матеріал про «свійські тварини та звірята, 

м’ясоїдні і травоїдні», а й багато оповідань про тварин Б. Грінченка, 

М. Коцюбинського, І. Франка та народних казок. Тексти доповнені загадками, 

приказками, віршиками [172].  

Інший підручник – читанка П. Ковалевського «Рідний край» (1919), широко 

використовуваний в школах, містить 13 розділів, які відображають найближче 

оточення дитини: сім’я, хата, двір, школа, сад та город, степ, поле, пори року. У 

читанці поміщено твори переважно українських авторів – Л. Глібова, Є. Гребінки, 

Б. Грінченка, Т. Шевченка, Я. Щоголіва, матеріали з інших читанок (не вказано, з 

яких) та переклади текстів з російських читанок. Оповідання про тварин 

розкидані по всій книжці, й серед них про кицьку, мишку, корову, собаку, коня, 

свиню, цапа в художньо-образному, літературному поданні. Наприкінці майже 

кожного тексту поміщено короткі запитання і завдання для дітей: «Розкажіть, хто 

яких звірів знає та бачив?», «Розкажіть про свою кицьку», «Розкажіть, що знаєте 

про зайчика та намалюйте його», а також приказки і прислів’я, скоромовки [134]. 

Великий внесок у виховання доброго, жалісливого ставлення дітей до всіх 

живих істот здійснив Б. Грінченко своїми першими книгами для дітей – 

букварами й читанками. Видана у 1907 р. «Українська граматка до науки читання 

і писання» [37] за його авторства слугувала школярам у період Української 

революції. У частині, де поміщені невеличкі тексти для читання, багато оповідань 

про тварин – коня, кізоньку, вовка тощо. У деяких з них автор пропонує, як саме 
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діти мають взаємодіяти з тваринами в певних ситуаціях. Наприклад, в оповіданні 

«Діти і гніздечко» описано, як діти знайшли в саду гніздечко, де були маленькі 

пташки, ще без пір’ячка, і принесли їх додому. Тато у них запитав, чи було б 

добре дітям, коли хтось украв би їх із хати. Діти відповіли, що мама б плакала, і 

вони також плакали б. А отже «таке саме горе буде матері-пташці і сим дітям. 

Діти пожаліли пташок, однесли у сад і посадили у гніздо» [37, с. 25]. 

У наступному підручнику Б. Грінченка і М. Грінченко «Рідне слово – 

українська читанка» (1912), який вийшов після смерті письменника й був 

доопрацьований його дружиною та співавторкою, також багато матеріалів, 

присвячених тваринам, як і в читанках інших авторів цієї пори, але для нас вона 

цікава тим, що там поміщено багато творів про тварин самого Б. Грінченка – 

«Свиня та кінь», «Скривджений вовк», «Журавель і горобець», «Лев», «Олень» та 

інші. З 30 параграфів різної тематики є декілька, присвячених тваринам: Свійські і 

дикі тварини; М’ясоїди, травоїди, всеїди; Тварини чотириногі та птахи [133].  

Але найбільш цікавою для нас є збірка «Розум та почування у живої тварі» 

(1919), упорядкована Б. Грінченком, а «попереказувана» М. Загірньою 

(М. Грінченко) [36]. Дослідники творчості педагога зазначають, що ця книжка 

побачила світ завдяки доньці письменника Насті, для якої батько вів рукописний 

журнал «Проліски. Настин часопис», матеріали з якого згодом відбирав і 

поміщував у львівському дитячому журналі «Дзвоник» [92]. Збірку складено з 

різних текстів, але більша частина – уривки з книги «Розум тварин» (1883) 

англійського натураліста, сучасника Ч. Дарвіна Дж.-Дж. Роменса, адаптовані для 

дітей і видані у 1896 р. російською мовою під назвою «Оповідання з життя 

тварин» [165]. Цей автор – один з перших європейських зоологів, який 

стверджував, що тварини мають більш розвинений розум, ніж тоді вважали. В 

його творах не було повчань і напучувань, які знаходимо в книзі «Розум та 

почування живої тварі», а, отже, внесок Б. Грінченка в зміст цієї дитячої книжки 

дуже великий. Так, переказуючи різні історії, що підтверджують наявність розуму 

та емоцій у собаки, Б. Грінченко підкреслює, «що живі тварини мають розум, 
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мають і почування. Розум дає їм змогу розмовляти проміж себе й навіть розуміти, 

як людина до них заговорить їх мовою. Почування роблять живі тварини 

милосердними, прихильними до тих, хто їм не робить зла. Таким побитом, ми 

бачимо, що живі тварини так само, як і людина, чують біль, думають, 

розмовляють (що вони думаючи розмовляють – видно на мавпах), люблять або 

ворогують, жаліють або сердяться, віддають себе на жертву за других, а винних 

карають, навіть судять. Правда, не всі живі тварини однакові, не у всіх однаковий 

розум та почування… От як подумаємо про все це, то стане зрозуміло, що велику 

неправду робить той, хто мучить або без усякої потреби вбиває живу тварину. 

Скільки-то є людей, що без ніякої потреби втішаються з стрілецтва і не 

подумають, що це гріх!» [165]. 

Виокремлені тенденції у ставленні до тварин, що отримали розвиток у роки 

Української революції, були призупинені зі становленням радянської влади і 

створенням УСРР. Й хоча період створення української навчальної літератури був 

нетривалим, він вплинув на подальшу стратегію українського радянського 

загальнолітературного і видавничого процесу, сприяв українізації, українському 

національному відродженню 1920-х років.  

Відтак, нашими джерелами виступають навчальна література, зокрема 

читанки, підручники та навчальні посібники з гуманітарних предметів, а також 

література для дітей, що виходила окремими виданнями, а також була поміщена у 

дитячих періодичних виданнях. При аналізі будемо дотримуватися хронологічно-

проблемного викладу й розглянути їх зміст крізь призму формування дорослими 

ставлення дітей до світу живого й зокрема до тварин. 

Розпочнемо з навчальної літератури, одним з основних з завдань якої є 

формування світоглядних орієнтирів у школярів, до яких, на нашу думку, має 

входити і формування їхнього ставлення до світу живого. 

Ми проаналізували підготовлений фахівцями каталог «Підручники і 

навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх 

навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної 
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бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського» (2014), який певною мірою дає 

уявлення про кількість такої навчальної літератури, а також розкриває її зміст. З 

поміщених у каталозі підручників (загальною кількістю – 1235) можна зробити 

висновок, що найбільше матеріалів з питань відображення життя тварин можна 

віднайти в читанках (161 книга) та інтегрованих підручниках (47 книг), 

призначених для початкової школи, як сільської, так і міської [118]. 

Підручники. Сучасні українські історики відзначають, що «упродовж 1921–

1934 рр. характер підручникотворчої діяльності української інтелігенції в умовах 

Радянської України пройшов складний процес еволюції від національного до 

змішаного, а потім і радянізованого». У 1920-х переважав «змішаний» підхід, 

коли одночасно існували підручники, які «зберігали народний дух», а також ті, 

що були вже «частково радянізовані» [20, с. 118]. Й таких ставало дедалі більше.  

Відтак, перші кроки радянської освіти в Україні пов’язані з перевиданням 

підручників Б. Грінченка, Я. Чепіги, С. Черкасенка, та інших. Ці автори самі або 

замість них інші особи вносили зміни й правки в тексти, написані в попередні 

роки. 

Проаналізуємо їх з погляду розкриття перед дитиною навколишнього світу 

через зображення тварин на прикладі підручника Я. Чепіги «Веселка» (1922), 

який автор переробив під радянський дискурс. У ньому розділ «Читання після 

азбуки» наповнений матеріалами, де головними дійовими особами виступають 

звірі та птахи, й серед них «Пісня про бичка», «Мудра кицька», «Чудні орачі» 

(про ведмедів), казка «Рукавичка», казка про Ріпку (І. Франка, але його авторство 

не позначено). Усі ж останні – про свійських та хатніх птахів. Зміст підручника – 

це байки, зразки народної творчості, як віршованої, так і прозової. У ньому 

поміщено досить багато ілюстрацій, вони чорно-білі, але намальовані з великою 

майстерністю. На «радянськість» вказують лише два тексти в самому кінці – 

«Рада» та «Інтернаціонал», без будь-яких коментарів [171]. 

Для дітей післябукварного періоду навчання були підготовлені дві читанки, 

укладені А. Кушніренком (1922). У післямові до другої відзначено, що в умовах 
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відсутності потрібної навчальної літератури «редакція взяла стару, гарну з 

педагогічного боку читанку С. Черкасенка і переробила її для цього видання, по 

змозі викинувши з неї рештки трухлявини релігійних, монархічних і 

сутовласницьких забобонів та додавши деякого нового матеріалу» [79, с. 223]. 

У першій частині читанки «Навколо нас» наявні багато оповідань про 

природу й зокрема – про тварин («Розумний кінь», «Кошенята», «Собака на 

містку», «Вчені собаки», «Дві кози»), поміщені в різних розділах, а в розділі 

«Наші приятелі і вороги» «приятелями» називають коней, корову, собаку, овець, 

свиней. Наприклад, в оповіданні «Щирий друг» описано, як селянин вирішив 

утопити свого старого собаку, поплив на човні, але через незграбність сам впав у 

воду й почав тонути, а собака врятував його [80, с. 127–128]. Ворогами у читанці 

називають гризунів, вовків та лисиць, які заподіюють шкоду посівам і свійським 

тваринам.  

Варте уваги оповідання Г. Коваленка «Шануймо пташок!», в якому йдеться 

про те, як птахи знищують комах, гусінь, черв’яків і тим самим допомагають 

людям вирощувати різні культури та плоди. Але хлопці руйнують пташині гнізда, 

деруть яйця, мучать пташенят. А ще «пташку впіймають і замучать, та й не 

подумають, що в неї маленькі діточки, що вони плачуть, ждучи мами, що вони без 

неї загинуть. Хто звик бути немилостивим до пташок та до тварів, той звикне 

бути немилостивим і до людей, до своїх батьків, діток, сусід. Хто звик жалувати 

пташок, той жалуватиме й людей, а надто малих, бідних, і того самого будуть 

шанувати люде» [Там само, с. 142–143]. 

Зміст другої частини читанки «Навколо нас» поділений на шість розділів без 

їхнього означення, але з певною тематичною спрямованістю. Так, другий розділ 

містить багато матеріалів про природу, там роз’яснено, що таке природа, які її 

складники, є розповіді про вчених, які її досліджували. Тут же поміщені 

оповідання про тварин, їхню боротьбу за виживання, короткі повідомлення про 

комах, птахів та звірів: лисицю (переклад з Е. Сетона-Томпсона), народні казки 

(«Вовк, собака і кіт») з таким завданням: «Розкажіть, хто знає, яку казку з життя 
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живих тварин. Позаписуйте вдома всі казки, які зможе хтось з ваших старих 

розповісти, і передайте вчителеві» [79, с. 131]. 

Отже, проаналізувавши декілька читанок 1920-х років, можна виділити 

провідні тенденції – використання підручників попередніх років, перегляд та 

трансформація їх контенту заради «нової» ідеології. Щодо творів, які знайомлять 

дитину зі світом тварин у читанках цього періоду переважать байки, зразки 

народної творчості, перекладні твори. Здебільшого вони описують свійських 

тварин, які оточують дитину у повсякденному житті, та птахів, у деяких 

оповіданнях з акцентуванням на моральному складнику стосунків між 

людиною/дитиною та представниками світу тварин. 

Таким був зміст навчальних книг упродовж 1920-х років в УСРР, коли 

існувала своєрідна система освіти. Але з плином часу ця своєрідність зникала під 

загальною тенденцією уніфікації систем освіти всіх радянських республік за 

взірцем російської, яка й без того мала значний вплив на українську освіту як 

більш стала, методично забезпечена, а також ідеологічно «правильна». Тому 

проаналізуємо відповідну російську літературу крізь призму нашої теми. 

Підкреслимо лише, що в РСФРР процес радянізації стартував одразу ж після 

Жовтневого перевороту 1917 р., а в Україні відповідно – у 1921–1922 рр. У другій 

половині 1920-х років й впродовж 1930-х «зрадянщена» література стала швидко 

розповсюджуватися в УСРР як і по всій території Радянського Союзу, про що 

свідчить вже згадуваний нами Каталог підручників і навчальних посібників з 

гуманітарних дисциплін (1918–1945 рр.) [118]. 

У привнесеній навчальній літературі матеріали, що знайомили дітей зі світом 

живого, поміщували переважно у читанках, коли діти починали більш 

усвідомлено сприймати художні та інформаційні тексти. У середині 1920-х років 

було підготовлено і випущено досить багато книжок для читання, де тексти 

розміщували з урахуванням відповідного «ухилу» школи – 

сільського/сільськогосподарського чи міського/фабрично-заводського, що 

свідчило про «зв’язок шкільної роботи з трудовим життям», новими соціально-
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економічними умовами, а в педагогічному плані – з самодіяльністю, 

колективізмом та комплексністю. Матеріал у всіх читанках розміщено за порами 

року, куди поміщували тексти, що знайомили дітей зі світом природи, долучали їх 

до світу тварин, які оточували дитину. Наприклад, в інтегрованому підручнику, 

складеному М. Поршнєвою «Грамота і робота» (1926) для сільської школи, є 

досить багато матеріалів про тварин, зокрема птахів: що їдять, як зимують, а 

також є окремий розділ «Свійські тварини», де окрім собак і кішок описані коні, 

корови, свині [120, с. 73–85]. Якщо ці останні описані з погляду умов їх 

утримання, то про котів і собак – з любов’ю, а більше – з жалістю, з бажанням 

підтримати. Наприклад, текст «Кішка і котенята» розповідає про те, що після 

того, як кішка окотилася, тітка Мотрона, сусідка дітей, забрала маленьких і 

викинула в канаву. Діти побачили, що вони «путаються в сирій кропиві, 

слабенькі, сліпенькі, всі мокрі, трясуться… жаль нам стало кошенят… 

Підібрали… у подоли й понесли швидко додому» [Там само, с. 76]. У цьому 

підручнику розміщено такі матеріали ознайомлювального характеру: «Як живуть 

звірі зимою», «Колючий звірик», «Заєць-русак» [Там само]. 

У книзі для читання для сільської школи «Школа і село» (другий рік 

навчання) поміщено розділ «Тварини восени», з текстами про відліт птахів 

(ластівок, журавлів), поведінку їжаків, ведмедів, білок [168, с. 35–41], а також 

розділ про свійських тварин – собак, котів, корів, коней, курей, свиней [Там само, 

с. 51–64]. У розділі про зиму розміщено параграф «Рослини і тварини зимою», де 

зустрічаємо оповідання А. Чехова «Білолобий» та Л. Толстого «Русак», «Як вовки 

вчать своїх дітей» [Там само]. 

Проте не всі матеріали, що входили до читанок або ж до підручників з мови, 

подано лише інформаційно нейтрально. Зустрічаємо тексти, передусім у читанках 

початку – середини 1920-х років, де оповідання про тварин мають виховну 

акцентуацію, спрямовану на формування добросердечного ставлення до них. 

Наприклад, у читанці К. Соколова «Гра та праця» поміщено декілька оповідань 

саме такого спрямування. Серед них «Голодні птахи» (за М. Богдановим), де 
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описано як два хлопчики помітили за вікном голодних пташок, які не могли під 

снігом знайти собі їжу. Вони зробили годівницю, насипали різного зерня та крихт 

хліба і виставили на вулицю. Різні пташки злетілися, подзьобали зерна й «затягли 

хором пісеньку» [144, с. 42]. 

До текстів додавали питання для бесіди, зокрема завдання: «Повісьте біля 

вікна або на дерево годівницю (широку дощечку), насипайте на неї кожного дня 

корм і спостерігайте за пташками» [Там само, с. 42]. Затим дітям пропонували 

написати плакат «Нагодуйте голодних пташок» і повісити у класі на стіні. Цей 

текст у підручнику виділено і взято у рамку, що одразу привертає увагу дітей. 

Поряд поміщено також такі гасла: «Бережіть птахів: Птахи наші друзі» [Там 

само]. З особливою теплотою представлені тексти про хатніх тварин: «Мої вірні 

друзі» (кіт Васько і собака Дружок), «Котенята». Після викладу тексту 

запропоновано бесіду «Розкажіть про свою кішку» – як її звуть, яке в неї хутро, 

чим вона харчується, як вона грає тощо. Запропоновано також поспостерігати за 

нею і описати, які в неї зуби, які лапи, як вона полює на мишу, як умивається 

тощо.  

Дітей ознайомлювали зі змістом відомого оповідання М. Некрасова «Дідусь 

Мазай і зайці» про спасіння зайців під час повені, що слугувало прикладом 

гуманного ставлення до звірів, навіть коли про це додатково не наголошували 

[Там само].  

Відтак, аналіз засвідчив, що російськомовні радянські підручники 1920-х 

років приділяли увагу світу живого. Це, з одного боку, можна пояснити 

запозиченням матеріалу з навчальної літератури дорадянського періоду, а також 

тим, що одним з важливих завдань нової школи було ознайомлення з довкіллям, 

установлення з ним багаторівневих зв’язків і контактів, куди, без сумніву, не 

могли не входили тварини. 

Наголосимо водночас, що цей матеріал представлений недостатньо. Якщо 

порівнювати з іншими розділами, особливо ідеологічними, то спостерігаємо 
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виразну тенденцію до його зменшення, натомість політична, ідеологічна складова 

з кожним роком все зростає.  

Навчальна ж література 1930–1950-х років – це вже стабільні підручники для 

школи, результат постанови ЦК ВКП(б) від 12 лютого 1933 р. «Про підручники 

для початкової і середньої школи» [122, с. 33–35.], в якій, зокрема, 

розкритиковано «неправильну лінію» Народного комісаріату освіти щодо відмови 

від принципу стабільності підручників «як невірну і політично шкідливу». У 

Додатку до цієї постанови «Про характер і зміст підручників для початкової і 

середньої школи з російської мови, математики, географії, фізики, хімії і 

природознавства» детально розписаний не лише зміст підручників, їхній обсяг, а 

й вказано конкретні прізвища авторів підручників. Щодо читанок для початкової 

школи, відзначено, що вони мають бути складені з 4-х частин, відповідно до років 

навчання. Тут же надано вказівки щодо змістового наповнення текстів: для 1-го і 

2-го років навчання – художній матеріал, а також матеріал для читання з питань 

природознавства, суспільствознавства, географії та історії; читанки ж для 3-го і 

для 4-го років навчання – це хрестоматії, що включають уривки з творів як 

класиків, так і тогочасних письменників [98]. 

Після цих постанов, які у директивному порядку висували партійні вимоги 

до навчальної літератури, її стало суттєво менше, змінилося її спрямування. Це, на 

нашу думку, можна пояснити не лише запровадженням єдиних стабільних 

підручників, а й посиленням процесів уніфікації систем освіти, що до того часу 

існували в республіках СРСР, а згодом остаточно були поставлені в єдині 

педагогічні й ідеологічні межі, за зразком російської. Рушійною силою цих 

процесів стала ідея про необхідність все більшої ідеологізації навчального 

підручника. Тому частка ознайомлювальних матеріалів про тварин ставала все 

меншою, а виховний аспект, що передбачає формування доброго ставлення до 

всього живого, поступово взагалі зникає, а натомість дедалі більше стає 

матеріалів про пролетарські свята (жовтнева революція, кривавий тиждень), про 
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червону армію, жіночий день, день паризької комуни, 1 травня, про Шевченка-

революціонера [91]. 

Література для дітей. Оскільки нашою методологічною установкою є 

положення про те, що ставлення до світу живого у дитини формує великою мірою 

література для дітей, яка потрапляє до підручників, то розглянемо складний і 

неоднозначний розвиток тогочасної дитячої літератури. Він залежав великою 

мірою від загальнолітературних процесів – боротьби за нову пролетарську 

літературу, відмови від надбань минулого, з одного боку, а з іншого – 

обстоювання необхідності запозичення в минулому «усіх цінних надбань 

культури, що виробило людство» (В. Ленін).  

Нагадаємо слова Б. Геллмана про те, що «нова радянська література 

починалася практично з нуля» [170, с. 275]. Цю тезу можна застосувати й до 

дитячої літератури. Виникла нагальна потреба у створенні нової літератури, до неї 

додалися і питання використання у підручниках для школи творів як тогочасних, 

так і дореволюційних письменників. Але загалом до кінця 1920-х років література 

для дітей була поза прямим впливом партійних функціонерів і продовжила свій 

розвиток у напрямах, заданих до 1917 р. 

Магістральний вектор було задано у 1919 році, коли були опубліковані вірші 

для дітей «дорослих» письменників – Д. Бєдного, В. Маяковського, 

О. Серафимовича та інших. Вони поклали початок радянській дитячій літературі, 

яка мала віддзеркалювати загальнолітературні вимоги до ідеологізації художніх 

творів.  

До дитячої літератури була прикута особлива увага з огляду на її виховний 

потенціал, який відігравав першорядне значення. Про це свідчить дискусія 1929–

1931 рр. щодо літератури для дітей, яка «вирішувала питання про критерії якості 

дитячої книги; йшли суперечки: чи потрібна взагалі дитяча література» [99, с. 6]. 

Ця нова література для дітей у середині 1920-х рр. рішуче засудила казку як 

жанр «дитячої літератури, бо вона відірвана від життя». Так, на Третьому 

всеросійському з’їзді з дошкільного виховання у 1924 р. була прийнята резолюція 
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стосовно казок. У документі було проголошено заборону на персоніфікацію 

тварин і неживих предметів (тобто на антропоморфізм, бо він – «гальмо у 

розвитку матеріалістичної думки» [66].  

Цю позицію особливо підтримали українські педагоги, зокрема Е. Яновська, 

яка стверджувала, що «кожний педагог, що стоїть під прапором жовтневої 

революції, повинен насамперед повести наших маленьких вихованців не на 

“художнє” кладовище, покрите могилами відсталих героїв, а до художнього життя 

наших діяльних героїв буремної революції, бо саме ці герої, а не страшні образи 

народної творчості, запалять у дітях вогонь істинно революційного пафосу» [178]. 

Позиція цієї науковиці пізніше була розцінена як вульгаризація марксизму. 

До «художнього кладовища» відносили й книжки про все живе, а нових 

літературних творів, де б йшлося про милосердне ставлення до тварин, не було, 

оскільки навіть слово «милосердя» трактували як «попівське», тобто абсолютно 

чуже «радянській» дитині. До радянської літератури для дітей були висунуті 

вимоги «не як до предмета розкоші, що служить для приємного проведення часу, 

а як до могутньої зброї зміни дійсності, перебудови життя, що ставлять перед 

дитячою книгою вимоги ідейної змістовності, виховної значущості й високого 

художнього рівня» [74, с. 82]. 

Але вже у середині 1930-х рр. твори з вигаданими подіями та персонажами, а 

отже, антропоморфізм та анімалізм стали дозволеною частиною літератури для 

дітей. Казка зрештою перемогла, але дискусія та її результати не виключали з 

порядку денного класовість, партійність, соціальну та атеїстичну спрямованість 

літератури для дітей, того факту, що «нарешті дитяча література порвала з 

“Мурочкою” і “Мусенькою” й перейшла до “Дніпробуду”» [131, с. 25].  

У 1936 році дитяча література остаточно стала справою комуністичної партії 

[170, с. 341] і пріоритетними стали книги про техніку, науково-популярні книги, 

історії з шкільного життя, розповіді про червону армію, про силу і міць 

Радянського Союзу, біографії вождів, як зазначив про це у своїй доповіді на 
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Першій нараді щодо дитячої літератури при ЦК ВЛКСМ секретар ЦК КПРС 

А. Андреєв [5, с. 4]. 

Куратори літературного процесу для дітей переймалися з’ясуванням 

співвідношення між «розважальним» і «повчальним» у дитячому читанні. 

Звичайно, превагу було надано «повчальному» з огляду на той факт, що воно рано 

чи пізно може потрапити в букварі та читанки. «Що стосується дитячої 

літератури, то дозволені ті твори, що роблять внесок в комуністичну освіту…, – 

зазначає сучасна італійська дослідниця дитячої літератури Дж. Де Флоріо. – З 

самого початку педагогічна функція і перспектива використання в класі стають 

головними параметрами оцінювання книг для дітей» [42, с. 164].  

У ранній період радянської влади, у 1920–1930-х роках отримала свій 

розвиток дитяча література про природу, її розмаїття, види і форми, зокрема про 

тварин. Дитячі письменники, які писали про природу, спиралися на біологію, 

власні спостереження, прагнули зацікавити дітей і наблизити життя звірів і птахів 

до дитини. Ця література по праву мала назву науково-популярної й, безперечно, 

саме вона домінувала у період 10-20-х років ХХ ст., зокрема й серед науково-

пізнавальних та науково-популярних творів про тварин. Уже у 1923–1924 роках 

надруковані у дитячих журналах твори В. Біанкі («Горобець», «Новий Робінзон», 

«Райдуга», перші есе загальновідомої «Лісової газети»).  

Партія та комсомол розцінювали науково-популярну літературу для дітей як 

пріоритетну. Але з погляду офіційних осіб вона мала й недоліки: «У науковій 

книзі для дітей все ще розгулює всезнаючий дядя, професор у компанії з 

племінником і собакою. Чого варті ті повчання під акомпанемент собачого 

гавкання! …Тільки неповагою до радянської дитини і неповагою до науки можна 

пояснити той факт, що ця науково-популярна собачка ще жива в дитячій книзі» 

[109] (М. Ільїн). 

Попри критичні зауваження в ці роки постала ціла плеяда дитячих 

письменників, які писали про природу, керуючись біологічним, зоологічним 

знанням, власними спостереженнями, прагнули зацікавити дітей і наблизити 
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життя тварин до дитини. Такі відомі згодом письменники як В. Біанкі, Б. Житков, 

М. Пришвін розпочали свою науково-популяризаторську діяльність після 1917 

року, а отримали певне визнання у 1930-і рр.  

Найпопулярнішим з них був Віталій Біанкі (1894–1959), автор дитячих 

оповідань та історій про природу. Вже у 1923–1924 роках твори В. Біанкі 

(«Горобець», «Новий Робінзон», «Райдуга»), які поклали початок славнозвісній 

«Лісовій газеті», друкують у дитячих журналах. Його оповідання мали великий 

успіх серед дітей, батьків і педагогів. У 1927 році виходить один з перших 

варіантів «Лісової газети», яку письменник поповнюватиме все своє життя, а 

також писатиме оповідання про природу і тварин, сценарії для художніх фільмів, 

мультфільмів і діафільмів за своїми книгами [24].  

В. Біанкі є автором близько 300 творів для дітей, але, без сумніву, його 

найбільше досягнення – це «Лісова газета», яка витримала 10 перевидань за життя 

автора, багато разів була перевидана у наступні роки, нині присутня в Інтернеті. 

Цей твір можна назвати «живим журналом», бо він з моменту появи постійно 

поповнювався завдяки оповіданням самого В. Біанкі, його учнів (Н. Павлова), 

«лісових» кореспондентів («ліскорів»), інформаційних матеріалів про роботу 

таких природоохоронних дитячих організацій як Юні натуралісти, а також 

повідомлень з різних місць Радянського Союзу про події і факти, відбувалися на 

регіональному рівні. Ще одна особливість цього твору – стислий виклад 

матеріалу, маленькі оповідання й есе, які діти найшвидше й найкраще сприймали 

та запам’ятовували. 

Уся «Лісова газета» поділена на 12 розділів відповідно до місяців року, які 

мають загальну назву «Рік – сонячна поема в 12 місяцях», при цьому рік 

починається з березня і носить назву «місяць пробудження», наступний (квітень) 

має назву «місяць повернення на Батьківщину», 3-ій (травень) – «місяць пісень і 

танців», 9-ий (листопад) – «місяць зимових гостей», а 12-ий (лютий) – «місяць 

Дотерпи до весни» [11]. 
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Щодо тварин, то переважна більшість матеріалів «Лісової газети» присвячена 

життю птахів, але є також оповідання та есе про білок («Білка у човні», місяць 2-

ий, «Біляча сушарка», місяць 8-ий), ведмедів («Купання ведмежат», 5-ий), зайців 

(«Сисунці у снігу», 1-ий, «Заяча хитрість», 9-ий), кіз («Коза з’їла дерево», 5-ий). 

Автор не обмежується лише лісовою тематикою – у кожному випуску газети є 

розділ «Міські новини», де подано світ природи і світ тварин, які можна 

спостерігати в місті («Концерти на дахах», місяць 1-ий, «Кішчин вихованець», 5-

ий, «Бійки на вулиці» (про горобців, котів), 12-ий) [11].  

Фахівці називають письменника «радянським Сетон Томпсоном» й 

відзначають, що «в оповіданнях Біанки успішно сполучаються науково-

популярний і художній аспекти. Він звертає увагу і на реалістичний, і на 

поетичний бік природи, добре знаючи, як непомітно включити фактичні деталі в 

захопливі коротенькі оповіданнячка. У своїх творах він не надавав звірам, птахам 

і комахам людських рис, але змальовував індивідуальними особистостями. 

…Одна з цілей Біанкі – пробудити інтерес дітей до природи, навчити 

бережливому ставленню до неї» [170, с. 317–318]. 

До цієї когорти дитячих письменників-популяризаторів природи та довкілля 

1930-х років належить і Борис Житков (1882–1938). Він був дуже популярним 

серед дітвори, яка зростала в ті роки й навіть дотепер. Письменник оволодів 

багатьма спеціальностями, пов’язаними з морем, вів активне життя, сповнене 

пригод, подорожей у різні частини земної кулі, зустрічей з людьми, дослідження 

природи, тваринного світу. Його оповідання для дітей – це розповіді про різні 

пригоди, часто на межі життя і смерті, серед природи, переважно на морі. 

Найвідоміші з них: «Морські історії» (1931), «Морські оповідання» (1935), «Що я 

бачив» (1939) та інші [104]. 

Серед творів Б. Житкова багато оповідань про тварин, зокрема збірка 

«Оповідання про тварин» (1935), де викладені цікаві історії про диких кішок, 

вовченят, мавп, леопардів, мангуст, кенгуру, за якими автор спостерігав у різних 

обставинах, зокрема під час перебування в Індії. До першого видання ввійшли 
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оповідання «Безпритульна кішка», «Хоробре каченя», «Про мавпочку» та інші 

[57]. Усі описані Б. Житковим тварини і пов’язані з ними історії мають свій 

характер, свою індивідуальність, змальовані з любов’ю, повагою, а також із 

гнівом і відразою, коли людина їх експлуатує. Ми бачимо це в оповіданні «Про 

слона», в якому оповідач, підпливаючи до індійського берега на кораблі, мріяв 

побачити слона, і його мрія здійснилася, коли він з товаришем виїхали за межі 

міста і зустріли величезного слона, який самостійно, без будь-якого супроводу 

йшов, а коли зустрів трьох дітей, то посадив собі на шию і йшов собі далі. 

Матроси пішли за слоном і він привів їх на подвір’я, де почав допомагати 

господині носити воду з колодязя. Господар-індус розповів, що слону більш ніж 

сто років, але він ще не старий, у нього є слониха і маленьке двадцятирічне 

слоненя. Всією сім’єю, граючись і обливаючись, слони із задоволенням купалися 

в річці разом з дітьми. Наступного дня матрос прийшов знову і побачив, як важко 

працюють 8 слонів різного віку, серед них і старі, переносять і складають важкі 

дерев’яні колоди. Матроси жаліли слонів, які повзали на колінах у страшну спеку, 

а господарі не дбали про них, не полегшували їхню працю [56]. 

Досліджуючи творчість дитячого письменника Б. Житкова ми виявили, що в 

нього був майже повний тезко – Борис Михайлович Житков (1872–1943), вчений 

у галузі зоогеографії та фауністики, який у 1940 р. видав книгу «Звірі і птахи 

земної кулі» у рубриці «Шкільна бібліотека» [58]. Це біологічна та географічна 

книга, де представлено флору і фауну різних частин світу, за континентами. У 

передмові зазначено, що вона «має своїм завданням популяризувати досягнення 

нашої науки у справі вивчення закономірностей розповсюдження тварин різних 

частин земної кулі» [Там само, с. 2]. 

З огляду на нашу тему, цінним є розділ «Вплив людини на фауну», де автор 

зазначає, що «можна нарахувати і достатньо тварин, які винищені людиною. Одні 

з них взагалі зникли з лиця землі, інші збереглися лише в напіводомашненому 

стані, треті стали малочислені» [Там само, с. 177]. Як приклад, він наводить 

досить великий перелік – морську корову, тура, деякі види птахів (і це у 1930-х 
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роках) і зазначає, що «діяльність людини як винищувача тварин, продовжується 

тисячоліттями». Він позитивно оцінює народногосподарську діяльність СРСР, 

який «дбає про збереження видів тварин», але найбільше схвалює створення 

заповідників, де зберігають та відновлюють фауну та флору [58, с. 190–195]. 

До помітних постатей того часу відносимо й Михайла Пришвіна (1873–1954), 

який з великим знанням справи і з великою любов’ю описував природу полів та 

лісів, що його оточувала. Він писав здебільшого для дорослих, але й для дітей 

створив 95 оповідань про природу, звірів і птахів. Його творчість вирізняє 

філософська спрямованість, бо М. Пришвін вважав, що «дерева і тварини – це 

прообрази людей. Природа в його ліричних мініатюрах наділена 

характеристиками внутрішнього світу людини» [113, с. 23–25.]. Найбільш відомі 

його твори про тварин – це «Женьшень» (про оленя), «Лисиччин хліб», «Біляча 

пам’ять», «Комірчина сонця». 

Ми проаналізували творчий доробок найбільш відомих популяризаторів 

світу живого того часу, який не втратив своєї актуальності до сьогодні: 

продовжують публікувати їхні твори для дітей, упорядковують нові збірки. 

Але все ж годі й уявити собі дитинство і художню літературу для дітей без 

природи і тварин, особливо свійських, яких діти дуже люблять, як би не хотіли 

цього тогочасні керманичі від літератури та їхні партійні наставники. Незважаючи 

на ідеологічне і соціальне замовлення світ живого все ж проникав у дитячу 

літературу, у художню творчість письменників. 

Тоді й значно пізніше була дуже популярною книга Ольги Перовської (1902–

1961) «Дітлахи й звірята» (1925). Твір багато в чому автобіографічний, його 

складають оповідання, майже невеликі повісті про різних тварин, як свійських, 

так і диких, за якими доглядають або ж приручають чотири сестри великої і 

дружної сім’ї лісника, який живе і працює недалеко від Алмати. Тут зустрічаємо 

розповіді про диких вовченят, яких привезли у сім’ю і як діти їх приручали 

(«Діанка і Томчик»), про оленятко, його зростання й перетворення у дорослого 

оленя («Мішка»), про тигреня («Васька») та ін. У живій, цікавій формі, 
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розмовною мовою з багатьма діалогами авторка розповідає про звички і характери 

тварин, їхню поведінку, реакції, ставлення до дорослих і дітей, які уважно 

спостерігають за ними, вивчають їхню поведінку, оточують своїх звірів 

піклуванням і увагою [110]. 

Найбільше матеріалів про охорону і піклування про тварин надає книга 

Г. Замчалова та О. Перовської «Острів у степу» (1934), яка містить 14 оповідань 

про унікальний заповідник Асканія Нова, розташований на півдні України, де 

знайшли свою домівку багато звірів і птахів. У ній описано, як працівники 

заповідника з великою турботою і любов’ю доглядають, лікують таких 

екзотичних тварин як африканські страуси, антилопи Нільгау, зебри, а також про 

життя сторожового пса, який допомагав людям у цій нелегкій справі [61]. Є також 

у цієї письменниці і пронизлива повість, опублікована у 1958 р., «Джан – очі 

героя», у ній йдеться про собаку-поводиря, вівчарку, який не лише вірно служить 

своєму господареві, герою Другої світової війни, який на полі бою втратив зір, а й 

став його найпершим товаришем, не лише захищав, оберігав і допомагав, а й 

відчував кожен порух його душі.  

Ці дитячі письменники заклали фундамент розвитку як науково-популярної, 

так і художньої літератури для дітей про природу і про тварин. Незважаючи на 

ліричність і позитивну емоційність власної творчості, їхні долі були багато в чому 

трагічними. Так, В. Біанкі неодноразово був заарештований; О. Перовська була 

заарештована у 1943 р., засуджена до 10 років ув’язнення, яке їй замінили 

засланням, реабілітована лише у 1955 р.; М. Пришвіна також переслідували, 

арештовували, тримали у пересильній в’язниці. Загалом радянська влада дуже 

підозріло ставилася до тих дитячих письменників, які писали про природу і 

тварин, не розуміла їх. Як зазначає Б. Геллман з покликанням на Є. Путилову, 

«оповідання і вірші про тварин догматичним марксистам також не подобалися. 

Сороки і ведмеді здавалися занадто дрібною темою проти грандіозних планів з 

перероблення всієї Росії. У 1932–1933-х роках цензурою був заборонений ряд 
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оповідань про природу Біанкі і Чарушина через те, що вони уводять дітей у світ 

фантазій і пригод далеко від радянської дійсності» [170, с. 333]. 

Ми так детально розглянули російську радянську дитячу літературу про 

природу, зокрема, про тварин, тому що впродовж 1930–1940-х років до 

літературного процесу, спрямованого на створення літератури для дітей, 

долучилися значні постаті (В. Біанкі, Б. Житков, М. Пришвін та інші), твори яких 

отримали визнання й розповсюдження на всій території Радянського Союзу, вони 

донедавна були присутні в дитячій і навчально-методичній літературі. Є й інші 

аргументи. Так, загальновідомо, що в період сталінізму весь культурний процес 

вибудовували за взірцем Росії, бо російський народ був проголошений «великим» 

і з нього мали брати приклад усі інші народи, що входили до складу СРСР. Тому 

саме до Москви тяжіли всі талановиті письменники, а їхні твори 

розповсюджували по всій території держави, зокрема й в Україні.  

Ці процеси можна прослідкувати, аналізуючи українську дитячу літературу. 

Розглядаючи творчість знаних дитячих письменників цього періоду під кутом 

зору нашої теми, першим виділяємо письменника Миколу Трублаїні 

(М. Трублаєвський) (1907–1941), засновника окремого напряму дитячої 

літератури – пригодницького, який багато уваги приділяв змалюванню флори й 

фауни нашої планети через художні образи. Він захоплювався журналістикою, 

працював кореспондентом від газети на Далекому Сході. Це відрядження 

докорінним чином змінило життя М. Трублаїні – він «захворів» подорожуванням і 

Далеким Сходом, Північчю, Арктикою. [156]. 

На основі побаченого й пережитого молодий журналіст починає писати 

пригодницькі твори для дітей: «Малий посланець» (1934), «Крила рожевої чайки» 

(1934), «Лахтак» (1935), «Шхуна Колумб» (1940) та інші. У них він змальовує 

природу північних, арктичних країв, працю людей, що приїхали туди для 

освоєння цього краю, важкі умови життя корінних жителів цих місць – евенків, 

ненців, чукч, описує їхній традиційний побут і релігійні вірування, а також 

зусилля молоді модернізувати побут і культуру і висвітлює всі ці процеси в дусі 
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пригодницької романтики. Письменник написав більш як 30 творів для дітей 

різного віку.  

М. Трублаїні ввійшов також в історію української літератури як автор казок, 

оповідань і повістей для дітей, де головними дійовими особами виступають 

тварини. Це передусім оповідання «Волохан» (1934), яке входило до навчальної 

літератури й неодноразово перевидавано. У ньому розказано про дружбу 

ескімоського хлопчика Тико і собаки Волохана, якого хлопчик виростив з 

маленького цуценяти і який всіляко допомагає хлопчикові у життєвих перипетіях 

і труднощах. Так, ще маленьким цуциком Волохан врятував життя маленького 

Тико, коли той перекинув на себе пусту бочку, а пізніше врятував хлопчика від 

ведмедя, захищав також від злого господаря і оленя з упряжки, врятував Тико і 

його старшого брата Умка, коли ті потрапили у хуртовину й замерзали у далекій 

тундрі. Їх єднає дружба, навіть любов, вони покладаються один на одного у 

нелегкому житті в умовах тундри, ризикованого і важкого заняття мисливством 

[157]. Цікавим є також оповідання «Пустуни на пароплаві» (1937), у якому автор 

змальовує поведінку і витівки двох мавпочок (Яшки і Машки), які опинилися на 

кораблі біля берегів Африки і мандрували на ньому морями і океанами. Автор 

описує їх з великою любов’ю і гумором, показує, що вони не лише пустують, а й 

рятують життя боцману, поливаючи його водою на розпеченій палубі, коли він 

втратив свідомість [159].  

Письменник написав також дві казки – «Мандри Закомарика» [158] (1940) та 

«Про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку» (1940), які зараз можна знайти в 

Інтернеті. У «Мандрах Закомарика», якого автор називає «приборкувачем диких 

звірів», йдеться про маленького хлопчика, який рятував їх у скрутних ситуаціях, 

вивчив і розумів мову звірів, птахів, земноводних – жабки, мишки, горобчика, 

віслюка, вовка та інших, навчив їх співати й танцювати, а сам грав на сопілці і 

влаштовував вистави.  

Поряд з М. Трублаїні в українській літературі для дітей можемо назвати й 

інших письменників. З метою аналізу літератури для дітей крізь призму нашої 
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теми, звернемося до каталогу-путівника «Українська дитяча література 1930-х 

років у фондах Педагогічного музею України» (2019), де представлено 

фактологічну інформацію про книги, збірники, дитячі періодичні видання, що 

виходили в Україні у зазначене десятиліття (Н. Забіла. Зайчик. Харків, Одеса: 

Дитвидав. – 1935. – 16 с.; О. Іваненко. Лісові казки. Харків, Одеса: Дитвидав. – 

1935. – 60 с.; О. Копиленко. В лісі. Одеса: Дитвидав, 1937. – 48 с.; Ю. Литовченко. 

Не займай. Київ: Держвидав України. – 1930. – 12 с. та ін.) [162].  

В їхніх творах, як у віршах, так і у оповіданнях, також присутні мотиви 

позитивного ставлення до світу живого і відповідного виховання таких почуттів у 

дітей.  

Розглянемо більш детально творчий доробок Олександра Копиленка (1900–

1958), письменника-природознавця, глибокого дослідника природи та тваринного 

світу, майстра літератури для дітей та юнацтва, який працював у літературі 

впродовж 35 років, створив більш ніж 40 книг. У 1934 р. О. Копиленко вперше 

публікує збірку оповідань «В лісі». У ній він оспівує природу рідного краю, 

розповідає про ліс у різні пори року, ознайомлює юних читачів з життям та 

звичками птахів та звірів України. Оповідання відразу ж здобули широку 

популярність. У 1948 р. книжку, доповнену новими оповіданнями, було 

перевидано під назвою «Як вони поживають». Письменник протягом усього 

життя доповнював та удосконалював цей природничий цикл, й зрештою, у 

1961 р., уже після смерті письменника, твір було видано найповніше [101]. Він 

сповнений великої любові до природи, до світу тварин.  

Для прикладу розглянемо декілька творів із збірки О. Копиленка «В лісі» 

(1937), куди ввійшли оповідання «Переполох», про життя та звички тварин – 

миші, дятла, білочки, зайчика, лисиці – у зимовому лісі; «Їдальня для птахів», про 

хлопчика Василька, що врятував синичку із кігтів шуліки та прихистив її у своєму 

домі, а потім із друзями влаштував взимку годівницю для птахів; «Покинуте 

гніздо», про те, як діти з цікавості розворушили гніздо кропив’янки, і пташки 

покинули його; «Галя», про те, як хлопці у кропиві знайшли покинуте галченя, 
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годували жуками та кониками, й врешті-решт прихистили у своїй домівці; 

«Білочка», про приручену вивірку і пригоду зі зниклою «кепкою», що 

віднайшлася у вивірчиній хатинці; «Хіба від нього так тікають?», про те як хлопці 

восени знайшли гніздо вужів, що зібралися зимувати; «Василь Сидорович та 

синичка-сестричка»; «Вовк і ковзанці»; «Як жуки мишу хоронили»; «Запасливий 

птах» та ін.  

У багатьох оповіданнях збірок «В лісі» та «Як вони поживають», є наскрізні 

персонажі – оповідач Іван Калина, хлопчики Василько та його товариш Миколка. 

Вони люблять пташок, оберігають їх, узимку підгодовують, доглядають 

поранених. Зображення письменником їх доброчинної та піклувальної діяльності 

носить яскраво виражений виховний характер щодо ставлення людини/дитини до 

живої природи.  

Назвімо також твори Ю. Литовченка «Не займай» (1930), куди ввійшли 

маленькі оповідання про кота, зайця, їжака, а також про комах та плазунів; 

Ю. Шовкопляса «Пригоди песика Джемки» (1934); П. Панча «Вовчий хвіст» 

(1934), де йдеться про пригоди вовка; Н. Забіли «Зайчик» (1935), де авторка 

розповідає про зайчика, журавлика, вовків; О. Іваненко «Лісові казки» (1935), де 

письменниця одповідає про звірів і птахів, що живуть у лісі. У ці ж роки 

продовжують перекладати українською мовою, хоча й не так часто, як у 1920-і, 

твори про природу і світ тварин В. Біанкі «Лісові розвідники» (1930), 

М. Пришвіна «Їжак» (1934), Д. Мамина-Сибіряка «Оленчині казки» (1937). 

Звичайно, вони майже зовсім не потрапляли до навчальної літератури, як це 

ми продемонстрували на прикладі аналізу підручників, бо їх вважали 

аполітичними, другорядними, такими, що не відповідають загальній тенденції 

ідеологізації всієї навчальної літератури. Після Другої світової війни ця тенденція 

стала панівною з наголосом на героїко-патріотичній тематиці боротьби з ворогом, 

з шпигунами і зрадниками різного штибу. 

Показова з цього погляду антологія української радянської дитячої 

літератури для дітей, яка має назву «Під сонцем Батьківщини», що вийшла у 1951 
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році у видавництві «Молодь» і має 634 сторінки. У ній зібрано твори для дітей 

(загальною кількістю 250: вірші, оповідання, уривки з повістей) 47 українських 

письменників, багато з який нині є визнаними класиками [115]. Твори, що зібрані 

в Антологію, були опубліковані у 1930–1940-х роках, а поміщені під однією 

палітуркою дають змогу прослідкувати напрями й тенденції розвитку української 

дитячої літератури того періоду. Ми ж розглянемо лише дотичні до нашої теми. У 

загальній тематичній палітрі вони посідають досить скромне місце, але вони є. 

Серед них вірші П. Воронька (5 поезій про котика, зайчика, бичка, їжачка, чаплю 

[Там само, с. 111–113]; О. Кравець «Чарівна паличка» про собаку Сірка, 

помічника маленького чабана у горах Осетії. Тут розповідь йде від імені собаки, 

який допомагає хлопчикові пасти отару, розділяє з ним усі негаразди, полегшує 

важку роботу [Там само, с. 32–-334]. П. Панч в оповіданні «Малий партизан» 

розкриває роль песика Шарка, який допомагає хлопчикові Васильку пробратися 

до батька, який воює з «білими» і в кінці рятує Василькові життя [Там само, 

с. 387–400]. Тут же розміщено і оповідання М. Трублаїні «Волохан», про який 

йшлося вище.  

Як бачимо, серед усієї кількості творів для дітей відсоток про тварин дуже 

незначний. До того ж часто ці автори зображають тварин, переважно собак, як 

помічників дітей у справах дорослих (П. Панч, О. Кравець) для підсилення 

емоційного навантаження ідеологічного сюжету. 

Відзначимо також, що в Антології поміщено декілька казок, де головними 

дійовими особами є звірі й птахи, вони, як і заведено у казках, наділені 

людськими якостями: це казка Х. Левіної «Казка про дужого ведмедя, добру 

ведмедицю і злого-презлого вовка» (Переклад з єврейської Н. Забіли) [Там само, 

с. 335–350]; П. Тичини «Івасик-Телесик» [Там само, с. 526-532], переказаної на 

радянський лад; А. Шияна – уривок з п’єси «Котигорошко» [Там само, с. 596–

607], що вважаємо, хоча й невеликим, але кроком у долученні дітей до світу 

тварин. 
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Відтак, на основі здійсненого аналізу констатуємо, що у ранньо-радянський 

та сталінський періоди розвитку дитячої літератури в СРСР і зокрема в УРСР, яка 

б формувала у дітей позитивне ставлення до тварин, було загалом недостатньо, 

оскільки, як зазначають фахівці з книговидання, у ці роки, починаючи з 1930-х і 

майже до кінця 1950-х «домінуюче положення за об’ємом випуску посідало 

видання суспільно-політичної й соціально-економічної літератури [65]. 

Видання навчально-педагогічної літератури було зосереджено в Москві, у 

видавництві «Учпедгіз», яке стало найбільшим видавництвом не лише в СРСР, а й 

в світі [Там само]. «Замість “робочих”, “розсипних”, “місцевих”, “пробних” 

підручників, які, як стало вважатися, були шкідливими, не давали 

систематизованих знань, було налагоджено видання стабільних підручників, 

тобто єдиних, уніфікованих і розрахованих на використання впродовж багатьох 

років, …неодноразово перевидаватися зі стереотипів» [Там само]. 

З середини 1930-х років, коли дитячу літературу було взято під партійний 

контроль, серед видань зросла частка художньої літератури для дітей, яка слідом 

за виданням художньої літератури посіла друге місце після суспільно-політичної 

[Там само]. При загальній тенденції зменшення дитячої літератури про тварин, і 

відповідно, людяного ставлення до них, характерною рисою цього періоду є 

збільшення у рази видання науково-популярної літератури, яка знайомила дітей зі 

світом живого й, отже, наближала його до життя дитини. У ці десятиліття стали 

популярними такі письменники як В. Біанкі, Б. Житков, М. Пришвін, твори яких 

залюбки читали діти всього Радянського Союзу, які наблизили природу до дітей, 

показали різноманіття живого світу, що вже само собою було позитивним 

явищем. 

Щодо навчальної літератури, то тут переважала ідеологія і партійний підхід, 

які вульгаризували стосунки діти-природа, діти-тварини за принципом 

корисності, соціальної та економічної доцільності й врешті-решт ця тенденція 

взаємодії дітей і тварин взагалі зникла із освітньо-виховного процесу. Та науково-
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популярна література для дітей, яку ще включали в окремі підручники у 1920-х 

роках, вже у 1930-х майже зникла з навчальної літератури.  

 

2.4. Ідеї В. Сухомлинського про виховання діяльнісної спрямованості 

гуманного ставлення дітей до тварин 

 

Ситуація в освіті щодо проблем виховання у дітей ціннісного ставлення до 

світу тварин стає більш оптимістичною та усвідомленою з появою на педагогічній 

сцені видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського. 

Саме проблеми охорони довкілля, дбайливого та раціонального ставлення до 

природи та природних ресурсів, виховання у дітей ціннісного ставлення до всіх 

без винятку живих істот викликали глибоку педагогічну та громадянську 

зацікавленість педагога. Ця проблематика остаточно викристалізувалася у його 

виховній системі у 1960-х роках й відображена у багатьох його педагогічних та 

художніх творах – книгах «Серце віддаю дітям» (1969), «Моральні заповіді 

дитинства і юності» (1966), «Народження громадянина» (1970), «Як виховати 

справжню людину» (1975), «Павлиська середня школа» (1969), статтях «Смак 

хліба» (1963), «Століття математики чи століття людини?» (1967), «Природа, 

праця, світогляд» (1970), «Школа і природа» (1970), численних казках та 

оповіданнях. Уся його педагогічна система спрямована на виховання людини 

доброї та чуйної до інших, людини гуманної та цивілізованої, людини, що 

відчуває чужі біль та страждання як свої, готової прийти на допомогу іншим. 

Особливо яскраво це показано у книзі «Серце віддаю дітям». Перша частина 

твору – «Школа радості» повністю присвячена вихованню дошкільнят, які 

готуються стати школярами. Педагог виховував дітей серед природи, поєднуючи 

процес виховання з пізнанням навколишнього світу. Як зазначає німецька 

дослідниця творчої спадщини В. Сухомлинського Е. Гартманн, «тому поставив як 

практично, так і теоретично, питання ставлення людини до природи: як до 

зовнішньої, так і до внутрішньої природи людини» [27]. 
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Найбільш цікавим для розгляду нашої теми є розділ з першої частини книги 

«Турбота про живе і прекрасне», що починається словами: «Мене дуже непокоїла 

байдужість окремих дітей до живого і прекрасного в навколишньому світі, 

тривожили вчинки, що свідчили про незрозумілу, на перший погляд, дитячу 

жорстокість. Ось ми йдемо лугом, над травою літають метелики, джмелі, жуки. 

Юра, спіймавши жука, витяг з кишені скалку скла, розрізав комашину навпіл і 

“досліджує” її нутрощі. У Колі була якась пристрасть до знищення горобиних 

гнізд. Розповідали, що жовторотих пташенят, які випали з розпотрошених гнізд, 

він кидав до каналізаційної труби маслозаводу. Дитяча жорстокість виявляється 

не тільки в Колі, який бачив зло в сім’ї, а й у дітей, що жили в нормальному 

оточенні. І найтривожніше, що діти не розуміли ганебності тих “дрібних” проявів 

зла і байдужості до краси життя, з яких поступово розвивається тупа 

безсердечність» [148, с. 55–56]. Далі В. Сухомлинський зазначив: «Мені 

пригадались слова Януша Корчака: “Світлий дитячий демократизм не знає 

ієрархії. Передчасно засмучує дитину піт батрака і голодний ровесник, зла доля 

Савраски і зарізаної курки. Близькі їй і пташка, рівня – метелик, і квітка, в камінці 

і черепашці вона бачить брата”» [Там само, с. 58]. «Так, усе це так, але добра 

дитина не падає з неба. Її треба виховати» – переконував Василь Сухомлинський 

[Там само, с. 58]. У який же спосіб відбувалося виховання «доброї дитини» в 

Павлиській школі? Уроки та велика частина позаурочного часу проходили серед 

природи. В. Сухомлинський приділяв величезну увагу вихованню почуттів у дітей 

через споглядання, милування живою природою, вивчення її процесів та явищ. 

Важливою складовою було виховання любові і співчуття до всіх живих істот. 

Гуляючи в лісі, в полях та луках, діти знаходили поранених та знесилених пташок 

та тваринок. У школі була створена так звана «пташина лікарня», а згодом і 

лікарня для тварин. Дитина, яка годувала, лікувала, докладала значних зусиль до 

того, аби пташка або тварина вижила і повернулася в живу природу, ймовірно, не 

буде виявляти в подальшому житті жорстокості до живих істот. Почасти поганий 

приклад або жорстоке поводження дорослих впливає на психіку дітей і, так само, 
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провокує дітей на прояви жорстокості. Так, в книзі «Важкі долі» у новелі 

«Жорстокість» В. Сухомлинський описав страшну історію хлопчика Колі, який 

під час війни та окупації став свідком та співучасником злочинів та мародерства 

своєї тітки. «Коли село було звільнене від окупантів, Колі йшов шостий рік. Тітка 

для годиться іноді ходила на роботу в колгосп, головною ж її пристрастю були 

крадіжки, пожива, обман. Із ранньої весни до пізньої осені вона кожного дня 

посилала хлопчика в поле красти то кукурудзу, то буряки, то колосся стиглої 

пшениці, а то копати з землі картоплю. Часом у двір тітки Лукерії забігали кури з 

колгоспної птахоферми. Тітка показала хлопчику, як зробити пастку, аби 

упіймати курку. Впольовану курку хлопчик ніс до сараю та сокирою відрубував їй 

голову. Для нього стало забавкою дивитися, як птах з відтятою головою ще кілька 

секунд гасає подвір’ям» [146, с. 34]. В. Сухомлинський болісно розмірковував: що 

ж робити, аби подолати цю жорстокість, цю черствість, неспроможність 

співчувати чужим стражданням? «Треба будь що пробудити в серці хлопчика 

співчуття до всього живого та живущого, домогтися аби він пізнав, відчув серцем 

чуже життя, аби в нього виникло бажання оберігати та плекати це життя» [Там 

само, с. 38]. І поступово, день у день педагог залучав цю скалічену дитину до 

споглядання природи, до порятунку та догляду за птахами та тваринами в природі 

та «пташиній лікарні», до догляду за рослинами на шкільній ділянці та в теплиці 

разом з учителем та іншими дітьми. Поволі, натхненна спільними справами, 

досягнутими результатами починається робота дитячої душі. «Я тисячу разів буду 

повторювати: ніщо так міцно не об’єднує людей, як пережите разом світле 

відчуття, що пробудилося у важку хвилину» [Там само, с. 40]. Те, що дитина 

опікується і рятує життя істоти слабшої за неї, дивує, хвилює, наповнює серце 

дитини співчуттям і повагою до чужого життя. Окрім суто педагогічних творів 

найбільш повно тема гуманного ставлення до тварин та довкілля розкрита у 

художніх творах В. Сухомлинського. Більшість із них представлені у книзі «Я 

розповім вам казку… Філософія для дітей», укладачем якої є О. Сухомлинська 

[149]. Книга поєднує у собі уривки з посібника «Як виховати справжню людину» 
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та «Хрестоматії з етики», яка, «з одного боку, має самостійне значення, а з іншого 

– є складником його ціннісного підходу до всього виховного процесу, і 

морального передусім. Отже, сам Василь Олександрович розглядав оповідання і 

казки насамперед як художньо-ілюстративну частку етичного виховання» [149, 

с. 6]. У книзі педагогічні бесіди та роздуми підкріплені тематичними художніми 

творами, які носять морально-етичний виховний характер. У розділі «Джерела 

розвитку дитини» поміщено бесіду «Про моральне виховання», в якій педагог 

зазначав: «Виховується і дорослішає дитина не тільки завдяки молоку матері і 

хлібу насущному, але й їжі духовній. Вчіться живити її радощами й бідами – у 

цьому мистецтво виховання. Духовне благородство людини залежить врешті-

решт від того, що викликало в дитячі роки її захоплення та її сльози. Дитині не 

хочеться думати і відчувати, що вона слабка, беззахисна і маленька. Те, що вона 

маленька і потребує вашого захисту, те що її треба постійно захищати від біди і 

небезпеки, – тримайте це у думці, а в дитячій свідомості і в серці утверджуйте 

переконання: я повинна бути сильною і мужньою; не мене нехай захищають, а я 

повинна захищати, світ повен істот, які незмірно слабші за мене, я повинна бути 

їхнім захисником» [Там само, с. 16–17]. Казки та оповідання В. Сухомлинського 

охоплюють дуже великий спектр тем щодо відповідального, гуманного, 

цивілізованого ставлення до природи, тварин, довкілля. Ба більше – вони 

порушують філософські питання життя і смерті. Ось як, наприклад, в оповіданні 

«Він тільки живий гарний» (Додаток Е). 

У багатьох оповіданнях педагог описує дбайливе ставлення до тварин, догляд 

за ними і надання допомоги. Перелічимо ці мініатюри за порядком їх 

розташування у книзі «Я розповім вам казку… Філософія для дітей»:  

Як Миколка став хоробрий (с. 111);  

Покинуте кошеня (с. 120);  

Зайчик під час завірюхи (с. 145);  

Карасик в акваріумі (с. 144);  

Врятував жабенят (с. 283);  
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Ластівка з перебитим крилом (с. 283–284);  

Як ми врятували пташенят жайворонка (с. 297–298);  

Щоб метелик не вколовся (с. 305);  

Петрик, собака й кошеня (с. 305– 306);  

Кошеня за пазухою (с. 311);  

Вогник у вікні (с. 339);  

Дивний мисливець (с. 346);  

Врятував сонечко (с. 375);  

Як ми знайшли в лісі гніздечко (с. 396);  

Соловейкове гніздо (с. 527–528).  

Або ж, навпаки, у мініатюрах йдеться про жорстокість чи байдужість, 

виказану дорослими або ж дітьми:  

Гніздо вивільги (с. 93);  

Зупинена рука (с. 43);  

Смерть собаки (с. 258–59);  

Що посієш, те й пожнеш (с. 303);  

Горіхи для білочки (с. 304–305);  

Жорстокість (с. 316–317);  

Борисова шпаківня (с. 319);  

Рогатка та горобине гніздо (с. 322);  

Він зненавидів красу (с. 338);  

Кинули слово на вітер (с. 404);  

Чому плаче синичка (с. 431–432).  

До того ж, В. Сухомлинський одухотворював рослинний світ та навіть 

природні явища, спонукав дітей до замилування ними і через усвідомлення їх 

краси та тендітності формував бажання не заподіяти будь-яку шкоду живій 

природі:  

Вивільга (с. 127);  

Як діти раділи, а Ялинка плакала (с. 132);  
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Чому Андрій засумував (с. 161);  

Зневага (с. 233);  

Веселка в камінчикові (с. 291);  

Хлопчик і лопух (с. 375–376);  

Корисний чи шкідливий? (с. 398–399);  

Треба ж врятувати волошки… (с. 417–418);  

Оля-чарівниця (с. 425);  

Дятел і дівчинка (с. 522–523). 

Окремі новели присвячені вірності та дружбі між людиною та твариною: 

Прощання з конем (с. 121);  

Гніздо в шапці (с. 145);  

Білка і Добра Людина (с. 146);  

Хай вірить… (с. 161–162);  

Зрада (с. 231);  

Дім для Рябка (с. 263);  

Дівчинка та Синичка (с. 299–300);  

Як носили півника продавати (с. 301);  

Гірший за гадюку (с. 322);  

Старий пес (с. 434);  

Миколка, Вітя і цуценя (с. 435).  

Ціла низка оповідань присвячена відповідальному ставленню до рослин та 

тварин, яких дитина зобов’язалася доглядати. Тут також бачимо ще один 

важливий складник – трудове виховання:  

Хлопчик і Синичка (с. 88);  

Чому голуби прилетіли до Олега (с. 112–113);  

П’ять дубів (с. 257);  

Жолуді для діброви (с. 257–258);  

Яблунька (с. 270–271);  

Чому Сергійкові було соромно (с. 271–272).  
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Є у педагога казки та притчі, присвячені збереженню довкілля, які значно 

випередили свій час, коли тема екології, знищення природи, середовища, 

існування людства не стояла так гостро, як у наші дні:  

Не забувай про джерело (с. 107–108);  

Купа сміття (с. 168);  

Кущ бузку (с. 235);  

Соромно перед соловейком (с. 264);  

Ми з тобою далі не підемо (с. 321);  

Ліхтарник (с. 328). 

Є навіть гостро соціальні казки та притчі:  

Стукіт сокири (с. 242).  

Уже згадувана нами Е. Гартманн зазначає, що тема забою 

сільськогосподарських тварин для використання їх у їжу та на хутро мало 

висвітлена у В. Сухомлинського, або ж він не приділяв їй належного значення. 

Вона пише: «Щоденні вбивства тварин також травмують душу дітей. Цей аспект 

Сухомлинський висвітлює, на мій погляд, недостатньо у нього присутня 

амбівалентність, оскільки він особливо не зосереджувався на питанні забою 

свійської худоби (корів, свиней), однак визнавав важливим, аби дитина виявляла 

співчуття до беззахисних тварин» [27, с. 65]. Утім щодо цього аспекту проблеми, 

пам’ятаймо, в який час і в якій країні жив і працював Василь Сухомлинський. У 

Радянському Союзі (та і загалом у світі) 50–60-х років, а надто кінця 40-х, після 

закінчення Другої світової війни, в умовах браку будь-яких продуктів харчування, 

виживання самої людини, жінок і дітей тема вегетаріанства як гуманного 

ставлення до сільськогосподарських тварин була не на часі, навіть не була 

предметом дискусії. Тому вважаємо за потрібне частково спростувати думку 

Е. Гартманн й підкреслити, що навіть саме звернення В. Сухомлинського до цієї 

тематики в художньо-етичних творах уже було до певної міри революційним. Як 

в оповіданні «Чого у вівці сумні очі» (Додаток Е).  
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Тему травматичності для дитини використання тварин у їжу педагог 

розкривав у наступних творах:  

Як носили півника продавати (с. 301);  

Не варіть курчат (с. 416–417).  

Ба більше, окремі його мініатюри з висвітлюваної теми близькі до ідей 

джайністської етики (Джайнізм – релігійно – філософське вчення, що виникло в 

Індії, приблизно у VІ ст. до н. е. Джайнізм наголошує на відмові від насилля над 

усіма живими істотами не тільки в діях, а й у мові та думках. Стверджується, що 

замість того, щоб ненавидіти й завдавати болю будь-кому, усі живі істоти повинні 

допомагати одна одній [44]) – не вчиняти шкоду жодній живій істоті, навіть 

комасі, навіть тій, що може нести потенційну загрозу. Як в оповіданні «До класу 

залетіла бджола» (Додаток Е). 

Отже, «добру людину» можна і треба виховувати. Це складне морально-

етичне завдання покладено на дорослих – батьків та педагогів. «Хочеться 

порадити вихователям: знаходячи в житті або створюючи обставини, в яких 

відбувається ця складна внутрішня робота з виховання совісті, вмійте помітити 

цей емоційний момент. Як безцінне моральне багатство треба берегти ці душевні 

пориви, не паплюжити їх байдужістю. Придивіться уважно до дитячої праці, і ви 

побачите безліч “засохлих дерев”». Хлопчик узяв у школі, пообіцявши посадити 

його на присадибній ділянці батьків і виростити дуб, але забув про жолудь, він 

пролежав кілька тижнів на вікні, поки мати не викинула, – це теж засохле дерево і 

засохла мрія («П’ять дубів»; «Жолуді для діброви»). Дівчинка взяла маленьке 

кошеня, але матері не сподобалося, що першої ж ночі кошеня напаскудило, – і 

його викинули; дівчинка прибігла до батька по допомогу собаці, а батько пішов 

(«Смерть собаки»). Це ще гірше: не тільки засохле дерево, але й поранене серце, 

покалічена совість – стверджував В. Сухомлинський [149, с. 211].  

Свої думки щодо виховання у дітей екологічного світогляду 

В. Сухомлинський не лише висвітлював у своїх педагогічних та художніх творах, 

а й ділився ними у листах до вчителів, викладачів, науковців, психологів, 
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письменників. Це знаходимо в епістоляріях, як опублікованих, так і тих, що 

зберігаються в ЦДАВО України та в архіві сім’ї Сухомлинських.  

У 1969–1970 рр. Сухомлинський багато листувався з Оленою Кіндратівною 

Андреєвою, педагогинею-психологинею з м. Могильова, у колі наукових 

інтересів якої були проблеми екологічного виховання. Ми не знайшли достатньо 

інформації про О. Андреєву, однак наразі відомо про її листування з 

В. Сухомлинським, відвідини нею Павлиської середньої школи у 1969 р. У 

сімейному архіві ми віднайшли фотокопії більш ніж 15 листів В. Сухомлинського 

до неї.  

Коло тем, піднятих у цих листах, надзвичайно широке: викладання окремих 

предметів різними вчителями в початковій школі, проблема пияцтва та 

алкоголізму серед дорослих, насамперед педагогів, та дітей, зростання кількості 

дитячих самогубств, дитячої злочинності, розрив між вихованням та освітою, 

стосунки з власними дітьми, якими переймалися обидва кореспонденти, та ін. 

В. Сухомлинський у одному з листів описує своє батьківське кредо: «Головний 

принцип, якого я завжди дотримувався у вихованні, можна сформулювати так: 

діти повинні відчувати поруч із собою людину, вміти керувати своїми бажаннями 

так, аби їх радості не були здобуті за рахунок горя, тривог, смутку інших людей. 

Весь сенс виховання в дитинстві полягає, напевно, в тому, аби діти пізнали 

розумом і серцем, що щастя не можна отримати у спадок, його треба творити 

силами своєї душі» (З листа до О. Андреєвої 14.03.1969). 

У листах багато критики тогочасного стану шкільного виховання, а радше 

його відсутності: «...немає в школах і сліду (підкреслення авторське) ніякого 

виховання, взагалі займаються в школах не тим, чим потрібно займатися... Мені 

здається, головна біда шкільного виховання в тому, що вчителі не вчать людину 

змалечку бачити саму себе, думати про саму себе, поважати саму себе. Занадто 

вже низький рівень вимог у тих, кого виховує школа...» – пише В. Сухомлинський 

(З листа до О. Андреєвої 29.06.1969). 
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Відзначимо, що О. Андреєва після відвідин Павлиської середньої школи, 

особистої зустрічі з її директором та тривалого листування, осмисливши побачене 

і почуте, написала книгу «Союз з природою» [6], яка вийшла друком у 1985 році. 

У книзі на прикладі виховної системи школи В. Сухомлинського описано, як у 

тогочасних умовах можна було уникнути культивованого протягом століть 

споживацького ставлення до природи, наведено приклади форм і методів 

виховання через природу, способів її збереження і примноження не лише в 

процесі шкільної освіти і виховання, а й через шкільно-сімейне виховання, тобто 

залучення батьків до розв’язання цих питань. Авторка вважає, що 

В. Сухомлинський не лише виховував любов до природи, а насамперед наполягав 

на формуванні у дітей відчуття єдності з усім сущим, живленні їхніх думок і 

почуттів із джерел природи, гармонізації їхньої діяльності з ноосферою. В його 

педагогічній системі це було і необхідною умовою, і головною метою всього 

загальновиховного процесу [6, с. 25]. 

Багато уваги в книзі приділено запобіганню дитячій жорстокості: 

«Співпереживання, постійне навчання вмінню ставити себе на місце не лише 

людей, але й звірів, птахів, рослин, реально допомагати їм в їхньому житті, було 

найважливішим принципом педагогічної системи В. О. Сухомлинського» [Там 

само, с. 52]. Цитуючи листи і бесіди з директором Павлиської школи, О. Андреєва 

зауважує, що в них йшлося про те, як важливо навчити дитину співпереживанню 

саме у дитинстві, причому чим раніше, тим краще. Якщо зуміти так організувати 

життя підлітків та юні, аби вони відчували потребу допомагати тим, хто цього 

потребує, відповідально піклуватися про рослини і тварини, то співпереживанню 

можна навчити не лише маленьких дітей, а й старших [там само]. 

Саме завдяки О. Андреєвій В. Сухомлинський запізнався з іншим своїм 

кореспондентом – Борисом Степановичем Рябініним. Вони ніколи не 

зустрічалися, а їх знайомство відбулося заочно на сторінках журналу «Сім’я і 

школа», де у 1967 році між Б. Рябініним та О. Андреєвою розгорнулася розлога 

дискусія щодо гендерних ролей жінки (згідно сучасної термінології) [54]. Ця 
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проблематика, спірні погляди всіх опонентів, суперечливе ставлення до неї 

В. Сухомлинського, не є предметом нашої дисертації, вона потребує окремого 

дослідження, адже педагог також долучився до дискусії, як видно з подальшого 

листування [138, с. 261–262]. 

Б. Рябінін (1911–1990) народився на Уралі, у м. Кунгур. Відомий як 

письменник-прозаїк, автор сценаріїв документальних і науково-популярних 

фільмів, член Спілки письменників СРСР, журналіст, викладач, громадський діяч, 

кінолог. Був членом президії Федерації службового собаківництва СРСР, головою 

Свердловської федерації спортивної преси, радіо і телебачення, членом бюро 

Московської і Київської секції охорони природи, членом Центральної ради 

Всеросійського товариства охорони природи [136]. 

У творчому доробку письменника понад сто книг. Головна тема його 

творчості – захист природи, любов до живого (переважно, до собак). У своїх 

книгах Б. Рябінін описує не тільки вигадані ним історії, але й реальні події. 

Назвімо лише декілька з них: «Поради собакознавця» (1940, 1953), «Твої вірні 

друзі» (1953, 1954, 1955), «Розповіді про вірного друга» (1957, 1964, 1966), «Ви та 

Ваш друг Рекс» (1959, 1962), «Людина повинна бути доброю» (1965), «Про любов 

до живого» (1966), «Сто друзів усіх мастей» (1968, 1986), «Нігер» (1968, 1971), 

«Мої друзі» (1970), «Друже Котька», (1972), «Друг, вихований тобою» (1972, 

1975), «Друг завжди друг» (1979), «Що пішло – живе» (1985), «Добро в твоєму 

серці» (1986). Як бачимо, його твори неодноразово перевидані. Природоохоронна 

публіцистика Б. Рябініна виходила друком у виданнях, присвячених різним 

аспектам суспільного життя, а не лише довкіллю – журналах «Природа і людина», 

«Урал», «Уральський слідопит», «Юний натураліст», «Сім’я і школа», 

«Вітчизна», «Здоров’я», «Полювання й мисливське господарство», «Радянське 

фото», «Москва», «Селянка», «Юний технік», «Робітничо-селянський 

кореспондент», газетах «Літературна газета», «Літературна Росія», 

«Комсомольська правда» і багатьох інших. Ці дописи завжди знаходили відгук у 

читачів.  
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Художній та публіцистичний доробок письменника має не лише пізнавальне, 

а й виховне значення. Його твори допомагають читачам пізнати багатство 

навколишнього світу, відчути особисту відповідальність за його збереження. Не 

можна не помітити любовного ставлення Б. Рябініна до хатніх тварин, які були 

повноправними членами його сім’ї. 

У сімейному архіві Сухомлинських знаходимо декілька листів Б. Рябініна до 

В. Сухомлинського, в яких підняті різні теми. Досить детально історія їхнього 

листування описана у збірці статей літературознавиці С. Лапшиної «Зустрічі. До 

100-річчя природолюба і собакознавця Бориса Степановича Рябініна» [81]. Це 

листування було започатковано завдяки О. Андреєвій: у 1969 р. вона пише 

Б. Рябініну листа, де просить надіслати, якщо можна, його книгу «Про любов до 

живого» для передачі її В. Сухомлинському. Детально ця історія описана у книзі 

Б. Рябініна «Що пішло – живе» [138] у розділі «Той, що віддав серце дітям», де 

вміщено декілька листів В. Сухомлинського до нього. «Я й раніше вважав Вас 

однодумцем у боротьбі за добро та людяність, а тепер просто дихати легше від 

думки, що є у світі такі прекрасні люди, як Ви. Я у захваті від Вашої книги “Про 

любов до живого”. Вірю, що все ж Ви мені її подаруєте» – пише 

В. Сухомлинський [Там само, с. 257]. 

Книга «Про любов до живого» ставить перед читачем запитання: що означає 

– «живе»? Які смисли закладені в цьому слові? Автор розмірковує над тим, як 

зробити, щоб люди виростали добрими, чуйними. Книга пропонує відповіді на ці 

питання, спонукає замислитися над багатьма проблемами, на які, можливо, 

раніше не звертали уваги [137]. 

У цьому ж листі В. Сухомлинський висловлює співзвучні думки: «Я глибоко 

переконаний, що виховання любові до живого – одне з щонайперших завдань 

педагога. Маленька людина повинна бути доброю до всього живого. Тільки за цієї 

умови вона стає виховуваною – ось у чім річ! Тільки доброта відкриває дитині 

радість буття, радість людських взаємин» [138, с. 258]. 
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Б. Рябініна також непокоїть це питання, про що він пише 

В. Сухомлинському: «Настрій у мене, як то кажуть, не дуже. Гнітить стан справ з 

природою, тваринним світом. Знову пішли стосами листи щодо всяких безчинств 

з собаками, кішками... кінця не видно! Як усе це змінити? Чи праця наша марна, 

безнадійна?» [138, с. 27]. 

Кореспонденти надсилають один одному книги та іншу літературу. Б. Рябінін 

у захваті від книги «Серце віддаю дітям». У відповідь він надсилає в Павлиш 

книги «Про любов до живого», «Нігер», журнали «Урал» та «Уральський 

слідопит» для шкільної бібліотеки. Педагог у листі-відповіді так описує бурхливу 

реакцію дітей на книгу «Нігер» про життя собаки: «Книга переходить з класу в 

клас. Діти плачуть. Дай боже, аби кожен у дитинстві заплакав такими сльозами... 

Нехай будуть сльози співчуття, але не сльози жадібності, заздрості!» [Там само, 

с. 259]. Далі Б. Рябінін цитує лист В. Сухомлинського про те, що в школі 

введений курс «Любов до живого» за рахунок скорочення вивчення 

«нейтрального і нікому не потрібного матеріалу» (і О. Андреєва підтверджує це 

після поїздки в Павлиш). Основою курсу стала книга Б. Рябініна.  

Така «самодіяльність» директора школи щодо вилучення певного матеріалу 

зі шкільного курсу й внесення іншого повністю відповідала ситуації в освіті у той 

період. Згідно з дослідженням української історикині педагогіки Л. Березівської, 

ініційована М. Хрущовим реформа 1956–1964 рр., що проходила у контексті 

десталінізації, часткової демократизації суспільства, певним чином була 

спрямована на часткову лібералізацію внутрішньошкільного життя та управління 

освітою. Саме ця реформа уможливила створення авторських шкіл 

(В. Сухомлинського, І. Ткаченка та ін.) з відносною свободою педагогічної 

творчості, пошуками шляхів підвищення ефективності освітньо-виховного 

процесу, самоврядуванням щодо наповнення змісту освіти [10, с. 9–33]. 

Згодом В. Сухомлинський інформує про започаткування факультативного 

курсу «Охорона природи» [там само], що й підтверджує листування з наступним 

кореспондентом, Олексієм Тимофійовичем Губком. 
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О. Губко (1928–2013), відомий український психолог, дослідник вищої 

нервової діяльності людини, зоопсихології, історії психології та педагогіки, 

психології творчості, психології українського народу. Працював в Інституті 

психології (нині ім. Г. С. Костюка НАПН України). Автор 30 книг і понад 600 

статей, серед яких «Основи національного виховання» (1993), «Українська 

козацька педагогіка і духовність» (1995), «Психологія українського народу» 

(2003), «Основи зоопсихології» (2004). Нас цікавить ця постать із огляду на 

ставлення Олексія Тимофійовича до розглядуваних нами питань. 

У сімейному архіві Сухомлинських зберігаються декілька листів О. Губка до 

В. Сухомлинського 1968–1970 рр. Кореспонденти обговорюють різні теми: 

підготовку В. Сухомлинського до захисту докторської дисертації, доцільність 

написання педагогом великого художнього твору, проблеми збереження і захисту 

української мови, піклування про довкілля тощо. 

Для нас надзвичайно цікаві такі рядки з листа О. Губка: «Був прямо в 

захопленні від Вашого Наказу про введення в Вашій школі предмету-курсу 

Охорона природи... якщо Ви... захочете написати... книгу, то це, як на мій погляд, 

мала б бути книга “Рідна природа” – про виховання любові до природи, до 

тварин, до всього сущого на землі» (Лист від 13.04.1970). О. Губко зауважує, що 

на зборах Секції пропаганди Товариства охорони природи, головою якої його 

було обрано, він зачитав цей наказ. Присутні «письменники, журналісти, вчені – з 

великим інтересом зустріли цей, я б сказав би, епохальний документ, бо в ньому 

справді відбито веління епохи», – зауважує він далі. О. Губко й сам переймався 

питанням збереження та охорони природи. У журналі «Наука і суспільство» 

(1969, № 8) вийшла його стаття «Зрозумій у живому себе» у співавторстві з 

письменницею Н. Околітенко. 

В іншому листі О. Губко зазначає, що тогочасні видання для дітей не завжди 

цікавилися згадуваною тематикою: «“Веселка” повернула мої оповідання про 

тварин: немає пейзажу, портрету героїв, вчинки їхні невмотивовані і т. п.» (Лист 

від 08.09.1968). 



135 

 

Насамкінець розглянемо лист В. Сухомлинського Івану Антоновичу 

Єфремову (1908–1972) – російському радянському письменнику-фантасту, 

енциклопедисту, мандрівнику, археологу, палеонтологу, доктору біологічних 

наук, професору, автору численних наукових передбачень. Він найбільш відомий 

своїми художніми творами «Туманність Андромеди» (1957), «Лезо бритви» 

(1963), «Година Бика» (1968), «Таїс Афінська» (1972). 

Фантастичні твори І. Єфремова читало запоєм покоління 1970-х років. 

Потрясінням для його сучасників стала книга «Година бика» – соціально-

філософський науково-фантастичний роман про подорож людей майбутнього, 

уродженців Землі, на планету Торманс, куди раніше втекла із Землі частина 

людства, рятуючись від війн та екологічних катастроф. Але на новому місці 

колоністи побудували суспільство нерівності та несправедливості, винищували 

дику природу і використовували природні ресурси, не турбуючись про наслідки 

[52]. Написаний та вперше опублікований у 1968 році в журналі «Техніка – 

молоді», роман згодом вийшов окремим виданням і неодноразово був 

перевиданий. Також книга виходила у перекладі українською [53]. 

У сімейному архіві Сухомлинських знаходимо лист Т. Корабльової, яка 

допомагала вичитувати неопублікований архів І. Єфремова і у 2012 р. передала 

О. Сухомлинській, доньці педагога, копію листа В. Сухомлинського до 

І. Єфремова. «Отримав від Вас роман “Година бика” з дарчим підписом, 

несказанно щасливий», – починає свій лист В. Сухомлинський. Лист засвідчує, 

що проблема майбутнього людської цивілізації хвилювала обох кореспондентів. 

До того ж, гострі соціальні, моральні, екологічні перспективи розвитку 

суспільства обом кореспондентам бачилися доволі тривожними. Як сумне 

пророцтво лунають слова В. Сухомлинського, адресовані у листі І. Єфремову: 

«Мене глибоко турбує наразі думка: людство, знищуючи природу, йде до власної 

загибелі. Якщо не примусити замислитись про це кожного, якщо буквально кожне 

серце не здригнеться від думки про те, що через декілька десятиліть... нам не буде 
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чим дихати, – стають смішними, наївними всі теперішні соціальні, політичні 

проблеми, чвари тощо» (Лист від 11.07.1970). 

Відтак, В. Сухомлинський разом з іншими видатними просвітителями того 

часу став провісником екологічної освіти та виховання, які, з огляду на виклики 

сьогодення, нині є надзвичайно актуальними. Це відображено не лише у 

педагогічних та художніх творах педагога, а й у листуванні з широким колом 

кореспондентів. 

 

2.5. Шляхи розвитку доброго ставлення до тварин у 1970–1980 рр. 

 

З середини 1960-х політична та економічна стагнація почала повільно й 

непомітно охоплювати всі галузі господарства та суспільного життя СРСР, 

найперше її ідеологічної «надбудови», зокрема загальноосвітньої школи. 

Дослідники цього періоду виділяють у межах двадцяти «застійних» років три 

етапи розвитку школи. І якщо школу другої половини 1960-х років вони 

характеризують як таку, що зберігала певну автономність від держави, а її 

діяльність базувалася на умовно демократичних принципах, то 1970-ті роки 

«стали часом консервації розвитку школи, проникнення держави практично в усі 

сфери її життєдіяльності, переважанням тенденції до стабільності, що викликали 

загострення кризових тенденцій і зростання невирішених проблем» [93, с. 16].  

Беручи до уваги цей контекст (або ж ці запропоновані державою умови 

діяльності), проаналізуємо стан розглядуваної нами проблеми у 1970–1980-х 

роках. Відтак, коли у другій половині 1960-х років через постать 

В. Сухомлинського спостерігаємо вплив змісту освіти на дитяче сприйняття ідей 

про гуманне ставлення до тварин, насамперед свійських і хатніх, то у 1970-ті роки 

– стабілізації та стагнації – таких тенденцій не спостерігаємо. Про це свідчить 

насамперед підручникова література для початкових класів, де про тварин майже 

не йдеться. У 1970–1980 роки були видані підручники для читання для 1-го класу 

(Н. Скрипченко, Т. Горбунцова, О. Шинкаренко) (1972–1986), читанки для 2-го 
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класу (Н. Скрипченко, Т. Горбунцова, Н. Ткаченко) (1973–1989), читанки для 3-го 

класу (Л. Білецька, Т. Горбунцова, М. Миронов) (1969–1985), збірка для 

позакласного читання учнів початкової школи «Струмочок» (Н. Скрипченко, 

О. Савченко) (1978). Аналіз їхнього змісту показав, що літературні твори, 

присвячені тваринам, складають не більш як 10% від загальної кількості. 

Певну інформацію про них учні мали змогу одержати через курс 

«Природознавство» запровадженого у 1968 р. у 2–3 класах (у четвертому цей курс 

було запроваджено з 1948 року), а до цього ознайомлення з природою мало 

проходити на уроках читання. 

В умовах переходу з 4-річного до 3-річного терміну початкової освіти було 

створено нові підручники з природознавства, а з 1986 р. запроваджено в усіх 

класах початкової школи. Аналіз підручників з природознавства показав, що як в 

перекладних підручниках (М. Скаткін), так і українських (В. Онищук, Л. Нарочна) 

тематику гуманного ставлення до тварин, насамперед до свійських і хатніх, не 

розглядали. 

Сучасні дослідження того періоду показали переважання «об’єктно-

пізнавального» типу екологічних установок, коли природа виступає об’єктом 

вивчення. Саме об’єктно-пізнавальний підхід у ставленні до природи дуже 

поширений у шкільній біологічній освіті [179, с 60]. 

В. Ясвін наводить приклад дослідження відомого еколога Д. Кавтарадзе, 

який, аналізуючи екологічну освіту у СРСР 1980-х років, писав, що вона 

пронизана духом прагматизму. У той час в освітньому процесі використовували 

близько 40 підручників з охорони природи для технікумів, інститутів, 

університетів, але всі вони розглядали природні ресурси через охорону та 

використання надр, ґрунтів, вод, але не збереження природи [67, с. 58]. 

Ще одним джерелом ознайомлення дітей зі світом тварин була дитяча 

періодика, зокрема дитячий журнал «Барвінок», який у 1970–80-і роки мав наклад 

у 2 мільйони примірників. Безперечно, й це видання для дітей молодшого і 

середнього віку було перенасичене ідеологічним матеріалом, однак, у ньому 
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частіше, ніж у підручниковій літературі, поміщували тексти про природу, світ 

тварин, друкували поетичні і прозові твори, присвячені цій тематиці. У деяких 

випусках журналу остання сторінка містила рубрику «Календар природи». Так, у 

номері 3 за 1978 рік зустрічаємо поезію Н. Забіли «Зайчикові пригоди» і 

оповідання Н. Спораденко «Будильник» про безпритульне кошеня, яке підібрав 

хлопчик і приніс додому, а мама зголосилася потримати його кілька днів, але так 

полюбила тваринку, що дозволила залишитись у сім’ї, мотивуючи це тим, що 

кошеня будило хлопчика кожного ранку до школи [60]. 

В оповіданні М. Фролової «Телеграма з лісу» читаємо про те, як учителька 

одного зимового ранку повезла дітей до лісу, вони взяли їжу для птахів і звірів, 

повісили годівнички і вирішили це робити постійно [169]. Але такого роду 

оповідання потрібно вишукувати, вони поодинокі й, звісно, не формували 

відповідального ставлення дитини до світу живого. 

Останні роки перед Перебудовою 1985–1991 років нічого не змінили в 

площині нашої тематики. Підручникова і рекомендована дітям література 

залишалась тією самою, а рівень, кількість і якість дитячої літератури були 

незадовільними, виходило мало книг і вони не відповідали читацькому запиту. 

Тобто, розгорталася криза як дитячої літератури, так і підручникової, яка була 

відсталою і не відповідала викликам часу. 

Утім це не означало, що тісного емоційного, морально-естетичного зв’язку 

між дитиною, школярем і твариною, знайомою дитині, не існувало. Ці функції, 

що вже стало досить звичним для вітчизняного дитячого середовища відігравала 

та ж популярна література: діти мали змогу читати твори письменників В. Біанкі, 

Б. Житкова, М. Пришвіна, які постійно перевидавали. У 1970–80-ті рр. бачимо 

нові обличчя серед цієї когорти, й поміж них Ігор Іванович Акимушкін (1929–

1993), вчений-зоолог, морський біолог, дитячий письменник, відомий як укладач і 

автор шеститомного видання «Світ тварин», що виходило з 1971 по 1981 р., і в 

яких він розкриває світ ссавців (1 і 2 томи), різні види птахів (3-ій том), 

рибоподібних (4-ий том), світ комах (5-й том) і насамкінець 6-й був присвячений 
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розповідям про свійських тварин, їхнє господарське значення. Серію книг 

вирізняла велика кількість фотографій і незвичайний для свого часу дизайн: 

сторінки з широкими білими полями прикрашали малюнки А. Блоха і 

Б. Жутовського. Серію було видано великим накладом, двічі перевидано у 

чотиритомному виданні у 1988–1991 та у 1998 р. 

У томі, де йдеться про життя тварин, розташована докладна інформація про 

свійських тварин, великою мірою про собак та котів, описана історія їх 

приручення, коли вони почали жити разом з людьми, породи, їхні здатності, як 

розумові, так і фізичні, ставлення до «своїх» і до «чужих» людей. Описано також 

породи собак і котів, виведені штучно, а не в природний спосіб. Тут розказано 

також про господарське значення собак (догоподібні, кімнатно-декоративні, 

мисливські), книга містить поради як обрати собі другом собаку або кота. Більш 

докладно роз’яснено про правила та прийоми утримання хатньої кішки [2]. 

Для нашої теми цей автор цікавий також тим, що відбирав і публікував у 

дитячих видавництвах маленькі ілюстровані книжечки з невеличкими текстами 

про свійських тварин. До найпомітніших з них належить «Це все собаки», в якій 

зображені і коротко описані дикі тварини, близькі родичі собак. Усього автор 

поміщує 14 представників диких родичів собаки (вовка, койота, шакала 

звичайного та ін.) і зауважує, що їх, родичів, налічується 35 видів [4]. Аналогічну 

підбірку І. Акимушкін зробив стосовно кішок, де ознайомив маленьких читачів з 

родичами найпоширеніших свійських тварин – котів [3]. Він розповідає про 14 

найближчих родичів кішки – дикого кота, леопарда, барса, ягуара, пуму та ін., і 

зазначає, що в світі існує 35 видів родичів цієї тварини. 

Загалом же дитяча література віддзеркалювала тенденцію, притаманну тим 

рокам, тобто подальшу її ідеологізацію. 

Водночас, оскільки дитяча література не може цілковито уникнути теми 

«діти і тварини», «діти і жива природа», то в дитячу літературу «проникають» ці 

теми, але не в зовсім традиційний спосіб. Разом з дитячою книжкою, журналом 

для дітей на сцену виходить кіно і телебачення як могутні канали впливу. Як 
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зазначають деякі дослідники «у 1970–1980 рр. йшов інтенсивний розвиток 

державного радіомовлення і телебачення, постійно зростала кількість 

інформаційних каналів; саме тоді зростала кількість програм для дітей, створених 

для них фільмів і мультфільмів» [174, с. 58]. Ці ж автори (В. Чудінова, 

О. Шариков) зазначають, що роль засобів масової інформації у вихованні 

особистості величезна, але вона недооцінена (з чим ми абсолютно згодні) й 

найбільш сильний вплив мають візуальні образи із мультфільмів [Там само, с. 70]. 

Відтак, кінець 1970 – перша половина 1980-х рр. – період підйому, зростання 

різноманіття та масового виробництва дитячих програм розважального, 

розвивального і просвітницького характеру. У 1969 р. виходить телепередача «У 

світі тварин», яку в різні роки вели О. Згуріді, режисер науково-популярних 

фільмів, який все життя присвятив вивченню тваринного і рослинного світу, 

потім В. Пєсков, письменник і журналіст, зоолог М. Дроздов, які відіграли 

позитивну роль у формуванні екологічного світогляду і у дорослих, і у дітей, 

формуванню у дітей доброзичливого ставлення до тварин [31, c. 123]. 

Ми ж розглянемо та проаналізуємо докладніше дитячі мультфільми цього 

періоду, як приклад візуальних джерел, де основними героями й дійовими 

особами виступають тварини. Вони є невід’ємною частиною дитячого світу, а 

завдяки яскравому, образному, емоційному зображувальному ряду виконують не 

лише розважальну, а й виховну функцію. 

Мультиплікаційні фільми надзвичайно люблять діти, а їх персонажі 

демонструють дитині найрізноманітніші способи взаємодії з навколишнім світом і 

формують з самого раннього віку перші уявлення про добро, зло, приклади 

хорошої і поганої поведінки. Це ефективний засіб виховання, вважають 

дослідники [177]. 

У 1960–1970-х роках на екрани виходять дитячі мультфільми, де головними 

дійовими особами є діти і тварини та взаємодія між ними. Особливо популярна 

тема – це дитина/діти і собака чи кішка. Так, у ці роки було створено більш як 20 

мультфільмів про собак. І розпочинає цей відлік фільм «Каштанка» (реж. 
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М. Цехановський), створений у 1952 р. за однойменним оповіданням А. Чехова. 

Згодом, наприкінці 1960-х – і впродовж усіх 1970-х років були створені 

мультфільми про тварин, про дружбу дітей і тварин, які із задоволенням 

дивляться і сьогодні. 

Перший у цьому ряду щемливий мультфільм «Рукавичка» (1967, реж. 

В. Пекарь, В. Попов) про маленьку дівчинку, яка мріє про собаку, але мама не 

дозволяє тримати тваринку вдома. А дівчинка бачить, як інші діти гуляють зі 

своїми хатніми улюбленцями, і вона так хоче й собі гуляти, піклуватися про своє 

цуценя, що вона силою своєї уяви перетворює свою червону рукавичку на 

справжнього маленького песика. Вона гуляє з ним, годує, вкладає спати і засинає 

щасливою. Фільм триває лише 10 хвилин, але наповнений такими щемливими 

почуттями, що встигає сказати дуже багато – і про самотність дівчинки, і про її 

тонку душу, і про бажання піклуватися про живу істоту, маленьку тваринку. 

Наступний фільм тих же режисерів (В. Пекарь, В. Попов) «Поверніть Рекса» 

(1975) розповідає про зворушливу дружбу собаки Рекса і хлопчика Сергійка. І 

коли під час гри у хокей хлопчик провалюється під лід, вірний Рекс рятує його 

ціною свого життя. Це фільм про дружбу, жертовність, про те, що у дружбі між 

дитиною і собакою є елементи самопожертви, особливо з боку тварини. 

У ці роки виходять мультфільми, створені на основі дитячої літератури. 

Письменник Е. Успенський (1937–2018), який написав багато оповідань про 

тварин, був водночас сценаристом відповідних мультфільмів. У 1966 р. він 

опублікував книгу «Крокодил Гена і його друзі», яка була екранізована і 

перекладена багатьма мовами світу. Основні її герої – Крокодил Гена, Чебурашка 

(екзотична маленька істота, невідома науці, так що невідомо, який він звір – 

«заєць, собака чи кішка чи взагалі австралійський кенгуру»). У книзі є й інші герої 

– дівчинка Галя, хуліганка Стара Шапокляк та інші. Єднає всіх героїв самотність, 

беззахисність, від якої передусім страждають Чебурашка і Крокодил Гена, а діти 

роблять усе, щоб уберегти їх від негараздів, огорнути увагою і піклуванням, 

дружбою і відданістю. І поступово самотність відступає, усіх починає 
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об’єднувати дружба і взаєморозуміння, тобто добро перемагає. З 1969 р. було 

створено серію лялькових мультиплікаційних фільмів (реж. Р. Качанов) – 

«Крокодил Гена» (1969), «Чебурашка» (1971), «Шапокляк» (1974) та інші, 

сценаристом якої виступив Е. Успенський. 

Цей же письменник став автором книги «Дядя Федір, пес і кіт» (1974) про 

дуже серйозного і самотнього хлопчика Федора, якого через ці риси характеру 

називають дядею, який на знак протесту через заборону батьків мати хатніх 

тварин – собаку і кота, біжить з ними з міської квартири у село, оселяється у хаті з 

тваринами й вони розпочинають самостійне життя, ведуть господарство, садять 

город, заводять корову тощо. Великого успіху отримав мультфільм у трьох 

частинах «Дядя Федір, пес і кіт», створений на основі цієї книги (1975–1976). 

У мультфільмах показано і змальовано багато сценок з життя хлопчика та 

його чотириногих друзів, але провідна думка мультфільму – дружба, взаємодія і 

взаєморозуміння, свобода і обов’язок, відповідальність – присутня у кожному 

кадрі. Виховний потенціал цих фільмів дуже широкий. Ба більше, він звернений 

до батьків, які мають відчувати своїх дітей, їхню потребу у тваринці-товариші, 

щоб формувати у них відповідальність та піклування один про одного, 

насамперед про тварин. 

Ще один представник мультиплікаційного мистецтва С. Козлов (1939–2010), 

який виступив сценаристом декількох мультфільмів про Їжачка і Ведмедика, але 

найбільш відомим серед них є мультфільм-казка «Їжачок у тумані» (1975), 

режисером якого став Ю. Норштейн, і цей мультфільм настільки філософськи 

загострений і символічний, майже без всякої дії, що дорослі й до сьогодні 

тлумачать його. Ми вважаємо, що він є яскравою ілюстрацією філософії для дітей, 

дитячої рефлексії та тему, запропоновану у мультфільмі – про Їжачка, який 

дорогою в гості до Ведмедика, заблукав у тумані і потрапив у загадковий світ де 

живуть Сова, Кажан, Собака, Равлик і Білий Кінь, кожен з яких символізує, але 

що саме – кожен для себе вирішує сам. Вважають, що це історія про фантазії і 
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страхи маленького самотнього хлопчика. Ми знаємо й інші його мультфільми про 

тварин «Я на сонечку лежу», «Левеня і Черепаха» та ін. 

Найкращі сценарії мультиплікаційних фільмів, що виходили у різні роки, 

були об’єднані у збірки під загальною назвою «Фільми казки». З 1950 по 1979 рік 

побачили світ 11 випусків цієї книжкової серії, в яких поміщено сценарії спочатку 

мальованих, а з часом і лялькових мультфільмів. Кожен випуск був багатий на 

кольорові ілюстрації, перемальовані з мультфільмів. Збірник виходив один раз на 

декілька років, у кожному було біля 300 сторінок, де тексти посідали далеко не 

перше місце, а головними були ілюстрації. Сценарії, включені до збірників, були 

дуже різними, але багато з них були присвячені темі діти і тварини; казкові істоти, 

діти і тварини. 

У 1970–1980 роках видано два випуски – Х і ХІ. У десятому (1972) поміщено 

16 сценаріїв мультфільмів, з них 7 – це мультфільми, де головними дійовими 

особами виступають птахи, звірі, дикі і свійські тварини [166]. Через те, що це 

казкові історії, то антропоморфізм виступає основною формою донесення до дітей 

головної теми й ідеї мультфільмів – персонажі-тварини розмовляють, співають, 

танцюють, здійснюють вчинки різного роду – як благородні, так і погані, залежно 

від ролі, яку вони мають виконувати. 

До цього випуску ввійшли сценарії мультфільмів, які й донині дивляться діти 

і дорослі, які виросли на цих анімаціях. Серед них «Умка» (1969) (Ю. Яковлев, 

реж. В. Пекарь, В. Попов) [Там само, с. 47–63] – про маленького ведмедика, якого 

мама-ведмедиця знайомить з навколишнім світом, у якому малюку доведеться 

жити, про дружбу ведмежатка з маленьким хлопчиком, дружбу, яку обидва 

цінують понад усе; один сценарій серії мультфільму «Ну, постривай…» 

(Ф. Кандель, А. Курляндський, А. Хайт, реж. В. Котьоночкін) [Там само, с. 227–

251] про смішні пригоди Вовка і Зайця, з яких переможцем завжди виходить 

беззахисний і маленький Зайчик, а не великий і брутальний Вовк; «Канікули 

Боніфація» (Ф. Хитрук, реж. Ф. Хитрук, худ.-пост. С. Алімов) [Там само, с. 163–

181] про пригоди артиста цирку лева на ім’я Боніфацій, який дуже втомився, 
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працюючи в цирку, поїхав на канікули до Африки, але так і не зміг відпочити, бо 

він розважав і підтримував дітей, допомагав їм виходити із скрутних ситуацій. 

Випуск ХІ з цієї серії вийшов у 1979 році [167], у ньому також представлені 

сценарії мультфільмів, де дійовими особами виступають звірі, хатні тварини – 

собаки та кішки. Й серед них – сценарій мультфільму «Просто так» 

(Ж. Віттензон) [Там само, с. 58–61] про те, як хлопчик подарував сумному ослику 

букет квітів просто так, без будь-якого приводу, тому що подумав, що ослик був 

засмучений. Ослик зрадів і так само подарував букет цуценяті, а той – ведмедику, 

ведмедик – білочці. І всі раділи, тому що приємно було приносити радість іншому 

просто так, показуючи при цьому своє добре ставлення до інших.  

У сценарії мультфільму «Як кошеняті побудували дім» (А. Тюрін, 

Р. Качанов) [Там само, с. 62–67] йдеться про котика, який втратив свою домівку у 

старому дерев’яному будинку, який зруйнував Бульдозер, щоб на цьому місці 

побудувати новий дім. На одну ніч він пригрів його, а коли новий дім побудували, 

то котика ніхто не захотів брати і лише маленька добра дівчинка з останнього 

поверху взяла його до себе. 

Наступний сценарій «Кошеня на ім’я Гав» (Г. Остер, реж. Л. Атаманов, 

Л. Шварцман) [Там само, с. 80–89] розповідає вуличні пригоди кошеняти з 

незвичним іменем Гав та щеняти Шарика, де вони потрапляють у різні неприємні 

для кошеняти ситуації. У цьому мультфільмі акцентовано увагу дітей на 

справжній дружбі, піклуванні про малих і слабких. У цих двох випусках йдеться 

про звірів, які живуть у природних умовах, про свійських тварин або ж про 

придуманих авторами, сценаристами і художниками істот в казкових умовах і 

обставинах, але помисли, слова і дії цих казкових персонажів сповнені доброти, 

любові до природи, до товаришів, до мами, піклування про тих, хто поруч, і про 

тих, хто далеко.  

Розглянуті нами сценарії до мультфільмів, оформлені в книжки з яскравими 

ілюстраціями, перемальованими з мультфільмів тими ж художниками, мали 

значний вплив на емоційно-чуттєву сферу дітей і без зайвого дидактизму 



145 

 

непомітно вчили доброму і милосердному ставленню до всього живого, до 

тварин. Важливо також, що переглядали мультфільми зазвичай вдома, часто в 

присутності батьків, що передбачало обмін думками, емоціями, поглядами. 

Відтак, мультиплікаційні фільми та видані як збірки сценарії до цих фільмів, 

де дійовими особами були тварини, переважно знайомі і близькі дітям – собаки, 

коти, вовки, черепахи, їжаки та різні казкові істоти (наприклад, Чебурашка), несли 

дітям ідеї добра, справедливості, милосердя, наводили приклади допомоги і 

співчуття слабшим, забарвлені музично-естетично, несли уявлення про добро і 

зло, апелювали до формування доброти у дитини, змальовуючи і описуючи різні 

ситуації і події. 

 

Висновки до другого розділу  

 

У цьому розділі викладено основний зміст дослідження, послідовно 

простежено становлення і розвиток ідей про виховання доброго і милосердного 

ставлення до тварин та шляхи їх реалізації на практиці з кінця ХІХ і до 1980-х 

років ХХ століття. Спираючись на хронологічний, системний, біографічний, 

герменевтичний підходи, проаналізовано значну джерельну базу, що дозволило 

розкрити значення філософської, загальнопедагогічної, навчально-методичної, 

художньої, просвітницької, пізнавальної літератури для дітей та візуальних 

засобів як потужних каналів ознайомлення, наближення світу дитинства до живої 

природи, світу тварин. Під цим кутом зору у розділі розглянуто і проаналізовано: 

–  загальнопедагогічну літературу (І. Горбунов-Посадов, Б. Грінченко, 

П. Каптєрев, В. Сухомлинський, Л. Толстой, та ін.); 

–  навчальну літературу (упорядники Б. та М. Грінченки, А. Кушніренко, 

Т. Лубенець (Т. Хуторний), І. Михеєв, М. Поршнєва, Л. Толстой, К. Ушинський, 

Я. Чепіга та ін.); 
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–  пізнавальну літературу (енциклопедії, цикл хрестоматій «Друг тварин», 

твори В. Біанкі, Б. Житкова, М. Пришвіна, періодичні видання – «Лісова газета», 

«Барвінок» тощо); 

–  літературу для дітей (С. Аксаков, М. Вагнер, А. Воронова, В. Даль, 

Н. Дестуніс, Н. Забіла, О. Іваненко, О. Копиленко, В. Одоєвський, М. Пригара, 

В. Сухомлинський, М. Трублаїні та ін.); 

–  літературу для дорослих, яку використовували в навчальних посібниках як 

літературу для дітей (М. Гарін-Михайловський, Д. Мамин-Сибіряк, М. Некрасов, 

О. Пушкін, А. Чехов та ін.); 

–  перекладна дитяча література (Е. Сетон-Томпсон та ін.); 

–  візуальні засоби (мультиплікаційні фільми про тварин). 

У розділі охарактеризовано вплив окремих особистостей (І. Горбунов-

Посадов, В. Сухомлинський), які своєю діяльністю здійснили помітний внесок у 

становлення і розвиток виховання у дітей гуманного, милосердного і 

відповідального ставлення до тварин. Згідно нашої концепції їхній діяльності 

присвячено окремі параграфи розділу. Внесок інших особистостей висвітлено 

згідно заявленої теми параграфу. 

Розглянута у окремому параграфі розділу багатостороння діяльність 

І. Горбунова-Посадова – «апостола екологічної етики» стала поштовхом до 

зародження на вітчизняних теренах гуманного ставлення до співжиття і 

утримання тварин. Він започаткував у педагогічній науці такий напрям як 

гуманна педагогіка стосовно тварин, ініціював і брав активну участь у виданні й 

упорядкуванні хрестоматій про тварин, був головним редактором журналу 

«Вільне виховання», автором брошур і статей, присвячених ідеям піклувального, 

милосердного ставлення до тварин. 

У розділі розглянуто внесок В. Сухомлинського у розглядувану тематику. 

Вичленено з його багатої педагогічної і творчої спадщини твори та художні 

мініатюри, де розкрито як ставлення самого педагога до живої природи, так і його 
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педагогічні настанови щодо виховання у дітей піклувального ставлення до 

тварин.  

Доведено, що у тогочасних умовах можна було уникнути культивованого 

протягом століть споживацького ставлення до природи, наведено приклади форм і 

методів виховання через природу, способів її збереження і примноження не лише 

в процесі шкільної освіти і виховання, а й через шкільно-сімейне виховання, тобто 

залучення батьків до розв’язання цих питань. 

Підкреслено, що погляди В. Сухомлинського на все живе як важлива 

складова його гуманістичної концепції можуть стати основою для розробки 

конкретних методик і технологій формування у дітей любові до тварин, до 

довкілля та потребують подальшого вивчення й узагальнення.  

Розгляд у цьому розділі питань виховання у дітей доброго ставлення до 

тварин з кінця ХІХ і до 1980-х років ХХ століття дозволяє зробити висновок, що 

впродовж цих років ідеї про шляхи та методики виховання у дітей 

доброзичливого ставлення до тварин почали інтенсивно поширюватися в 

навчальній і художній літературі для дітей, педагогічній, просвітницькій, 

культурологічній думці. Вони носили романтико-ідеалізований (для найменших) і 

пізнавально-співчутливий (для старших) характер. Ці тенденції коротко 

продовжилися в роки Української революції (1917–1921) через підручникову та 

дитячу літературу. З встановленням й укріпленням радянської влади ця тенденція 

майже зникає, натомість бере початок утилітарно-прагматичне ставлення до 

тварин, де основною ознакою виступає принцип корисності, а жива природа, 

тварини, здебільшого виступають об’єктами, які людина лише використовує. У 

розділі показано, як всередині такої моделі проростали паростки доброго і 

піклувального ставлення до тварин, які отримали розвиток у наступні десятиліття. 
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РОЗДІЛ 3 

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ 

ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ ЖИВОГО 

 

3.1. Міжнародні документи щодо ставлення до тварин та їх 

віддзеркалення в українському вимірі 

 

У підходах до розвитку суспільної думки і спільних позицій щодо доброго 

ставлення до світу живого й до свійських тварин зокрема великого значення нині, 

у ХХІ ст. набувають правові документи як внутрішньодержавного, так і 

міждержавного характеру, які регулюють і узаконюють дії окремих осіб та груп. 

Вони здійснюють як безпосередній, так і опосередкований вплив на суспільну 

думку, яку формують зоозахисники, природоохоронці, науковці, педагоги, 

медійники, все громадянське суспільство.  

Вітчизняна наука до останнього часу не розробляла тему правового захисту 

тварин, й лише в останнє десятиліття спостерігаємо велику увага фахівців-

правознавців до цих питань. Згідно нашої концепції, що зарубіжний і 

міжнародний досвід впливає на розвиток відповідних ідей в Україні, ми 

розглядаємо у цьому параграфі напрацювання правознавців, юристів, фахівців у 

цій галузі. Найбільш помічною для нас стала монографія Н. Зубченко 

«Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері забезпечення добробуту 

тварин та їх захисту від жорстокого поводження» [64], написана на основі 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2015). У 

своїй роботі авторка розглядає питання правового захисту тварин від жорстокого 

поводження крізь призму відповідних документів міжнародного, регіонального і 

місцевого значення, питання регулювання співробітництва між країнами у 

забезпеченні добробуту тварин та їх захисту від жорстокого поводження. 

Водночас авторка аналізує й їх етико-філософське підґрунтя, використовуючи 

формулювання класичного міжнародного права – «цивілізовані нації». «На наше 
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глибоке переконання, – пише вона, – цивілізованою нація може вважатися, у тому 

числі, якщо їй властиве гуманне ставлення до тварин. Через норми міжнародного 

права ці правила, перше сформульовані як етичні, мають “цивілізовувати” 

наступні. Саме націю, оскільки в сфері поводження з тваринами недостатньо 

правових приписів, це культура, традиції, мораль, які можуть бути варварськими, 

і не тільки по відношенню до тварин, а й по відношенню до людини» [64, с. 9–10]. 

До перелічених авторкою таких важливих складових як «культура, традиції, 

мораль» додамо й не менш важливе – етико-моральне виховання, бо саме в дитячі 

роки закладається культура поведінки, відбувається долучення до традицій, 

формування звичок тощо. Дослідження Н. Зубченко стало для нас не лише 

важливим джерелом для розгляду і аналізу сучасного стану громадянського 

суспільства та громадської думки, а надало змогу прослідкувати витоки і засади 

сучасних вітчизняних методик і технологій щодо забезпечення добробуту тварин 

та їх захисту від жорстокого поводження й, що не менш важливо, визначити, 

окреслити тенденції і напрями їх подальшого розвитку.  

Цьому загальному процесу передував досить довгий історичний шлях 

зародження та розвитку ідей про захист тварин, висловлених видатними 

особистостями – філософами, мислителями, письменниками. У першому розділі 

(у параграфі 1.1. «Вихідні положення дослідження») ми аналізували їхні думки, 

починаючи з кінця ХVІІ, упродовж ХVIII ст. (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо), у ХІХ ст. 

(А. Шопенгауер), а надто у ХХ ст. – від А. Швейцера до П. Сінґера. 

У ХІХ ст. у деяких державах персональна позиція окремих громадян, які 

бажали активно діяти й висували аргументи на користь певних змін щодо захисту 

тварин, поступово сприяли об’єднанню однодумців у відповідні організації, 

спілки. Насамперед це Велика Британія, де прийнятий у 1822 році закон Мартіна 

«Про поводження з кіньми і великою рогатою худобою», забороняв жорстоке 

поводження з різними видами свійських тварин. Він викликав не лише глум та 

спротив однієї частини суспільства, а й бажання іншої гуртуватися навколо ідей 

гуманного поводження з тваринами. Цей закон дав поштовх процесам об’єднання 
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громадян, які бажали дбати про благополуччя свійських і диких тварин. Так, у 

1824 році було створено «Товариство з попередження жорстокого поводження з 

тваринами» (SPCA), яке нині нараховує 1800 співробітників та волонтерів, має 

грошовий обіг у 117 млн. фунтів стерлінгів (2020), здійснює широку 

просвітительську діяльність, організовує зібрання, конкурси, конференції, в яких 

активну участь беруть діти та їхні батьки [188]. Услід за британським були 

створені аналогічні товариства у різних країнах світу – США, Франції, Німеччині. 

У 1866 р., за прикладом британського товариства в Нью-Йорку було створено 

Американське товариство з попередження жорстокості до тварин (ASPCA), яке 

діє і донині [180]. Товариство здійснює ветеринарну допомогу тваринам, навчає 

приватних осіб правильному і етичному піклуванню про них, рятує тварин, що 

знаходяться у ризикованих і катастрофічних умовах тощо. Воно також приділяє 

багато уваги вихованню у дітей та підлітків гуманного ставлення до тварин, 

розробляє відповідні програми, курикулуми, окремі заняття [183] (Додаток Ж). 

Прихильниками цих та інших національних зоозахисних організацій, які з 

часом стали міжнародними, було розроблено Концепцію п’яти свобод, яка стала 

дуже популярною й нині виступає критерієм оцінки благополуччя одомашнених 

тварин. Вона була розроблена англійським професором Дж. Вебстером як 

фундамент створення сприятливих умов життя тварин й вперше оприлюднена у 

1979 р. у повідомленні для засобів масової інформації Ради з благополуччя 

сільськогосподарських тварин (FAWC) [76]. 

Концепція п’яти свобод: 

– свобода від голоду й спраги через надання доступу до води і їжі, які 

підтримують гарне (міцне) здоров’я і активність; 

– свобода від дискомфорту через надання відповідного середовища для 

проживання, включно із помешканням і місцем для сну і відпочинку;  

– свобода від болю, травм чи хвороб через надання превентивних заходів або 

ранньої діагностики чи лікування; 
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– свобода природної поведінки через надання достатнього місця, відповідних 

сприятливих умов і пристосувань, а також товариства собі подібних; 

– свобода від страху і стресу через забезпечення відповідних умов і ставлень, 

що виключають моральні страждання [76].  

Концепція п’яти свобод для тварин стала не лише основоположною для цієї 

організації, а й ввійшла в національне та міжнародне законодавство як засадничі 

принципи та статі відповідних законів.  

Насамперед у другій половині ХХ ст. стали помітними процеси об’єднання 

заради захисту і благополуччя тварин. У ці десятиліття була створена ціла низка 

міжнародних організацій, які фахово опікувалися питаннями збереження живої 

природи, зокрема тварин. Так, у 1959 р. було створено Міжнародне товариство 

захисту тварин (ISPA), що, об’єднавшись з Всесвітньою федерацією захисту 

тварин (WFPA) у 1981 р., утворило Всесвітнє товариство захисту тварин (WSPA), 

яке діє вже понад 30 років у більш, ніж 150 країнах світу. Свою місію товариство 

вбачає у створенні глобального руху на захист тварин; його гасло – «Світ, де 

питання захисту тварин і жорстоке поводження з тваринами закінчилося» [189]. 

Під впливом громадської думки та діяльності національних та міжнародних 

зоозахисних товариств провідні міжнародні організації, що виникли у другій 

половині ХХ ст. і ставили за мету своєї діяльності питання демократії, прав і 

свобод людини незалежно від раси, статі, походження тощо, майже одразу стали 

включати до своїх програм положення та статті про екологію і природу, її 

охорону і необхідність піклування про світ живого. Так, питання забезпечення 

добробуту тварин та їх захисту від жорстокого поводження містяться у 

програмних документах міжнародних міжурядових організацій: ООН, ЮНЕСКО, 

Ради Європи, Європейського Союзу, Світового банку, CОТ (Світової організації 

торгівлі), ЮНЕП (Програми ООН з навколишнього середовища), ВООЗ 

(Всесвітньої організації охорони здоров’я) та низки інших. «Один з провідних 

тематичних напрямів діяльності ЮНЕСКО в галузі соціальних та гуманітарних 

наук, – зазначає Н. Зубченко, – етика науки і технології з акцентом на біоетику. 



152 

 

Серед документів ЮНЕСКО, в яких згадуються тварини, слід зазначити 

Всесвітню декларацію про біоетику та права людини (Universal Declaration on 

Bioethics and Human Rights), ухвалену 19 жовтня 2005 року. У преамбулі цього 

документа записано, що люди є невід’ємною частиною біосфери, маючи важливу 

роль захищати одне одного та інші форми життя, особливо тварин» [64, с. 86–87].  

Здебільшого, провідні міжнародні інституції діють разом із міжнародними 

зоозахисними організаціями, фіксуючи в правових документах положення щодо 

світу живої природи, зокрема тварин. Так, коли у 1978 р. Міжнародною лігою 

прав тварин була розроблена Всесвітня декларація прав тварин, її декілька років 

доопрацьовували й переглядали на рівні ЮНЕСКО. Зрештою Декларація була 

представлена в штабі ЮНЕСКО в Парижі у 1990 р. Вона містить 10 статей, в яких 

проголошено право тварин на повагу, право не піддаватися жорстоким діям, 

поганому поводженню; право жити й розмножуватися у природному середовищі, 

підлягати догляду і турботі, не використовуватися в експериментах тощо. 

Окремою 10 статтею задекларовано, що освіта має гарантувати громадянам з 

самого дитинства «спостерігати, розуміти і поважати тварин» [187]. 

Нині Всесвітнє товариство захисту тварин проводить широку кампанію за 

підписання державами-членами ООН Всесвітньої декларації добробуту тварин 

(Universal Declaration on Animal Welfare), вперше оприлюднену у 2003 р. Як 

зазначає українська дослідниця, «її положення стосуються запобігання 

жорстокого поводження з тваринами, просування стандартів добробуту тварин 

(зокрема, тварин, що утримуються на фермах, домашніх тварин, тварин, що 

використовуються в науково-дослідних цілях). У разі її підписання державами-

членами ООН Декларація стане основним констатуючим документом, що визнає 

існування обов’язків людини по відношенню до тварин. Результатом підписання 

Декларації має стати включення в національне законодавство держав-членів ООН 

актів про добробут тварин, що передбачають принципи взаємодії людини і 

тварин» [64, с. 90–91]. 
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Рада Європи, членом якої Україна є з 1995 р., провідна європейська 

організація з прав людини, ще у 1987 р. розробила й оприлюднила Європейську 

конвенцію про захист домашніх тварин, яку підписали й ратифікували понад 20 

країн. 

Відзначимо, що 18 вересня 2013 р. Україна, одна з небагатьох 

пострадянських країн підписала і ратифікувала цю Конвенцію (Закон Верховної 

Ради України №578–VІІ (578–18) від 18.09.2013) (Додаток И). З усіх конвенцій 

міжнародного характеру щодо тварин наша країна підписала і ратифікувала лише 

її. На цьому прикладі яскраво видно, що «другорядність відносин в області 

забезпечення добробуту тварин та їх захисту від жорстокого поводження – одна з 

рис радянської ментальності, правової та соціальної реальності» [64, с. 198], яка, 

на жаль, зберігається і донині. 

Європейська конвенція про захист домашніх тварин 1987 р. містить три 

частини: преамбулау, основні положення (14 статей), оперативні положення, що 

визначають шляхи її запровадження (15–23 статті) і містить загальні базові 

стандарти поводження зі свійськими тваринами та утримання тварин, положення 

про захист свійських тварин від жорстокого поводження, порядок створення та 

утримання притулків для бездомних та покинутих тварин, порядок придбання 

тварин та їх утримання. Конвенція встановлює правила купівлі-продажу 

свійських тварин, а також особливості регулювання кількості бездомних тварин.  

Свійські або домашні (у Законі) тварини це – «собаки, коти та інші тварини, 

що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і 

розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених 

людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як 

правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з 

аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх 

природному ареалі» [121]. 

У статті 4-ій цього документа викладено основні принципи захисту тварин 

від жорстокого поводження, зокрема: жорстоке поводження з тваринами є 
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несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду 

людині; забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, 

видовим та індивідуальним особливостям; право власності та інші речові права на 

тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно 

до цього Закону; заборона жорстоких методів умертвіння тварин; 

відповідальність за жорстоке поводження з тваринами; утримання і поводження з 

домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій 

тварині [121]. 

Для нашого дослідження найбільший інтерес і найбільшу вагу має стаття 6 

цього документа, що носить назву «Виховання гуманного ставлення до тварин». 

У ній наголошено, що виховання гуманного ставлення до тварин є важливим 

складником етичного, культурного та екологічного виховання громадян. Воно 

передбачає формування високого рівня еколого-етичної свідомості та культури 

громадян. А відтак «виховання гуманного ставлення до тварин забезпечується 

шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин 

у дошкільних навчальних закладах, у системі загальної середньої, професійно-

технічної і вищої освіти» [Там само]. 

Ми так докладно розглядаємо цей закон тому, що він має велике педагогічне 

значення для розбудови педагогічної стратегії щодо організації і проведення 

освітньо-виховної роботи щодо гуманного і доброзичливого ставлення і 

відповідної поведінки школярів, бо наші діти найбільше контактують саме зі 

свійськими тваринами, вибудовують відповідні стосунки. Саме прийняті 

Україною правила поводження зі свійськими тваринами, що носять форму закону, 

тобто обов’язкові для всіх громадян, складають основу побудови подальшого 

педагогічного обґрунтування, педагогічної аргументації. 

Європейська конвенція про захист домашніх тварин 1987 р. була прийнята 

також Парламентською Асамблеєю РЄ (ПАРЄ) для деталізації рекомендації «Про 

загрозу перенаселення домашніх тварин», прийнятої ще у 1979 р. тими 

державами-членами РЄ, де кількість тварин стала загрозою для навколишнього 
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середовища міст. «Метою прийняття Рекомендації було, з одного боку, 

привернення уваги до проблеми перенаселення тваринами і його негативних 

наслідків, – зазначає Н. Зубченко, – а з іншого – її рішення відповідно до правил 

РЄ щодо гуманного поводження з тваринами. Рекомендація стала одним з перших 

документів цієї міжнародної організації, в якій було звернуто увагу на зазначену 

проблему» [64, с. 114]. 

У 2018 р. Верховна Рада України заслухала питання про внесення змін до 

закону «Про захист тварин від жорстокого поводження», якими заборонялося 

використання тварин у цирках та інших видовищах, але зміни не були прийняті з 

аргументацією невідповідності Європейській конвенції про захист тварин від 

жорстокого поводження, де немає положень щодо повної заборони використання 

тварин у цирках. 

Але роботу в цьому напрямі було продовжено. Так, 5 лютого 2020 року 

депутати проголосували за прийняття законопроєкту №2351 «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких 

міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного 

світу)» у першому читанні, а 15 липня 2021 року за нього проголосували 285 

народних депутатів. 6 серпня 2021 року закон був підписаний Президентом 

України (Додаток Й). З 8 листопада 2021 р. він набув чинності.  

Згідно змін до закону, адміністративна відповідальність за жорстоке або 

безвідповідальне поводження з тваринами вводиться з 16 років, а кримінальна – з 

14 років. У документі також вказано, що дозволена конфіскація тварин у випадках 

жорсткого поводження; стає неможливим утримання тварин протягом 5 років 

особою, яка вчинила жорстоке поводження з твариною. Неприбирання власником 

тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці буде 

кваліфікуватися як адміністративне правопорушення. 

Серед іншого забороняється: 

 Жорстоке поводження або вбивство домашніх тварин. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67235
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67235
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67235
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67235
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 Умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання 

електричного струму та отрути. 

 Надавати фотопослуги з дикими тваринами. 

 Дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії. 

 Дресирувати тварин у жорстокий спосіб. 

 Жебракування з тваринами, у т. ч. безпритульними. 

 Залишати тварину без можливості укриття в приміщенні, або в 

закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини, а також при 

температурі повітря більш ніж +20°C та менш ніж +5°C. 

 Пропаганда жорстокого поводження з тваринами. 

 Забороняється замуровування тварин у підвальних приміщеннях. 

 Забороняється залишати домашню тварину прив’язаною без нагляду в 

громадських місцях, поблизу зупинок, магазинів тощо. 

 Убивство тимчасово ізольованих безпритульних домашніх тварин. 

 Регулювання чисельності тварин біологічно обґрунтованими 

методами та за допомогою евтаназії. Дозволяється лише біостерилізація, 

влаштування у притулок. 

Закон також нормує довжину повідця тварини на прив’язі – не менше 20 

метрів, для сторожових собак – не менше 10 метрів [85]. 

Окремим напрямом діяльності міжнародних організацій від самого початку 

їх функціонування і донині є спасіння тварин в умовах катастроф. Й коли раніше 

мова йшла про екологічні, кліматичні катастрофи, то Україна пересвідчилася, що 

нині, в умовах воєнних дій, агресивної і неспровокованої російської війни, багато 

домашніх улюбленців гинуть, потрапляють під обстріли, губляться під час 

бомбардувань, у кращому разі евакуюються разом зв своїми господарями. Тут 

бачимо діяльність міжнародних організацій, зокрема WSPA, й окремих осіб, як 

українців, так і зарубіжних зоозахисників, які рятують життя, надаючи екстрену 
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ветеринарну допомогу, забезпечують їжею, знаходять господарів або ж шукають 

нових. 

Розглянуті у цьому параграфі міжнародно-правові документи щодо 

добробуту тварин та їх захисту від жорстокого поводження свідчать про все 

зростаючу увагу світового співтовариства до цих проблем. Ми аналізували ці 

процеси крізь призму участі у них України, яка лише починає формувати своє 

внутрішнє законодавство у цьому напрямі, відповідно до міжнародного. 

Але виклики часу, ідеї, закладені в цих міжнародних документах, вже 

потрапили у вітчизняний освітньо-виховний процес, наповнюють його 

гуманістичним змістом, збагачують і урізноманітнюють шляхи, форми і методи 

організації педагогічного процесу, спрямованого на формування у дітей 

ціннісного ставлення до тварин. Про це йтиметься у наступному параграфі. 

 

3.2. Вітчизняна освіта і педагогіка про формування у дітей ціннісного 

ставлення до тварин крізь призму недавньої історії 

 

Виборовши незалежність у 1991 році, Україна розпочала розбудовувати свою 

державність, модернізуючи і реформуючи всі галузі соціально-економічного 

життя, й насамперед системи освіти. З перших років незалежності освітня галузь 

отримала достатнє законодавче підґрунтя в якості основоположних документів, 

спрямованих на реформування освітнього простору держави – закони, програми, 

доктрини, стратегії, які визначили основні напрями реформування або ж 

модернізації всієї системи освіти, зокрема загальної середньої. Це насамперед 

Програма розвитку народної освіти Української РСР на перехідний період (1991–

1995) [7, с. 62–67]; Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ 

століття») (1991, затверджена 1993) [Там само, с. 113–126]; Національна доктрина 

розвитку освіти (2002) [Там само, с. 174–179]; Національна стратегія розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року (2013) [Там само, C. 179–202]. 
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За період незалежності відбулися кардинальні зміни не стільки зовнішнього 

порядку, а внутрішні, що спричинили перегляд і створення практично нового 

змісту загальної середньої освіти загалом і початкової освіти зокрема. За цей час 

були висунуті теоретичні й методологічні засади їх діяльності як концепції не 

лише загальної середньої освіти загалом, а й початкової освіти та окремих 

предметів. Йшла постійна робота над створенням і удосконаленням стандартів 

початкової (1997, 2001, 2006, 2011, 2016) та загальної середньої (2004, 2011) 

освіти. 

Підручники. За модернізованим змістом освіти до нього ввійшли як 

традиційні для початкового навчання предмети: українська мова, літературне 

читання, математика, фізична культура, предмети естетичного циклу (мистецтво, 

музика, образотворче мистецтво), а й інтегровані – «Я і Україна» (1–4 кл.), «Я у 

світі» і (3–4 кл.), «Основи здоров’я» (1–4 кл.) та новий, розроблений у 2018 році 

для застосування в НУШ – «Я досліджую світ» (1–4 кл.). Він має об’єднувати 3 

галузі – історичну, соціальну та здоров’язбережувальну [95]. 

Відповідно до теми нашого дослідження, проаналізуємо підручники «Я і 

Україна» (1–4 кл.) на предмет наявності в них текстів, присвячених світу тварин. 

Так, у підручнику «Я і Україна» для 1-го класу поміщено тексти про тварин під 

такими рубриками: Тварини; Тварини в житті людей; Іменна книжка тварин (фото 

і клички тварин, за вибором учня); Живий куточок; Вшанування тварин; Їх треба 

охороняти; Чи знаєш ти рослини і тварини [13, с. 66–71]. У підручнику «Я і 

Україна» для 2-го класу матеріалу про тваринний світ менше, але достатньо, і тут 

він розподілений за порами року – взимку (В царстві тварин), весною (Рослини і 

тварини навесні), восени (Як тварини готуються до зими). У відповідних розділах 

цих підручників досить багато кольорових малюнків, присвячених цій тематиці, 

вони подані із звертанням до кожного школяра [12]. На жаль, у підручниках «Я і 

Україна» для 3-го і 4-го класів практично відсутні матеріали, що єднають дитину 

зі світом природи, тваринами, а тексти носять більш узагальнений і нейтральний 

характер, схожі на курси природознавства [9]. 
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Традиційно є матеріал про світ живого в підручниках з літературного 

читання («Читанках») для учнів 2, 3, 4 класів, хоча в програмах з літературного 

читання не поставлено завдання етикоекологічного і природоохоронного 

спрямування. Візьмемо для прикладу Читанки авторства О. Савченко, які 

традиційно складено за тематичним принципом і відповідно до пір року. Так, у 

підручнику «Читанка для 2-го класу» (частина перша) основу другого розділу 

«Українські народні казки» складають казки про тварин: «Вовк і козеня», 

«Рукавичка», «Лисиця та їжак», «Лисиця і журавель», «Дрізд і голуби». У розділі 

«Казки українських письменників» (друга частина) поміщено казки про тварин 

М. Трублаїні («Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку»), В. Каменчука «Як 

Лисичка голосок собі кувала», В. Сухомлинського «Соловей і Жук») [140]. 

У Читанці для 4-го класу оповідань і казок про тварин значно менше, 

натомість побільшало текстів соціального, громадянсько-патріотичного звучання. 

Й лише в шостому розділі «Про нас самих», одному з останніх у підручнику, 

поміщено казки, вірші, байки, інсценівки відомих українських письменників 

О. Пчілки, І. Франка, Л. Глібова, де головними дійовими особами виступають 

звірі, але вони цінні не самі по собі, а за їх допомогою розкрито риси характеру 

людей/дітей [139, с. 116–133]. 

У підручниках з природознавства для 2 класу, де матеріал розташований за 

порами року, у текстах про природу досить мало інформації про тваринний світ, а 

коли вона є, то здебільшого про тих живих істот, які живуть переважно у лісі, в 

полях і луках, а не поряд з людиною, у взаємодії з нею, а про свійських тварин 

взагалі не йдеться (розділи «Природа восени: Звірі восени» (гризуни, бобри, 

польові миші тощо), с. 55–57; «Звірі взимку», с. 77–81; «Природа навесні, звірі», 

с. 107–109; «Тварини лісу», с. 124–126) [28]. 

Це повною мірою характеризує всі підручники оскільки в програмах для 

початкових класів відсутні позиції щодо виховання гуманного ставлення до 

всього живого, до тварин. 
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З розбудовою Нової української школи в початковій освіті було 

запроваджено інтегрований курс «Я досліджую світ», який, за задумом, реалізує 

зміст освітніх галузей Стандарту початкової освіти: «Громадянської, соціальної і 

здоров’язбережувальної», «Природничої» – із залученням змісту інших галузей: 

«Технологічної», «Мовно-літературної», «Математичної», «Мистецької». Він 

«має на меті розширити елементарні знання учнів про предмети і явища природи 

та соціуму; розкрити в доступній формі зв’язки між неживою і живою природою 

та впливом людини на природу; виховувати любов до Батьківщини; формувати 

вміння аналізувати, оцінювати, систематизувати, узагальнювати об’єкти та явища, 

визначати закономірність зв’язків між ними; виробляти практичні уміння і 

навички» [46]. У переглянутому нами змісті декількох електронних підручників з 

цього предмета зовсім не йдеться про світ тварин, насамперед свійських, які 

знайомі дитині з раннього віку, автори не вважають за потрібне ознайомити учнів 

з історією їх одомашнення, розповісти про особливості поведінки та утримання 

[116]. До того ж екологічна та природоохоронна тематика тут відсутня, хоча вона 

найбільше відповідає назві і змісту цього предмета, бо дитина розпочинає 

досліджувати світ зі свого найближчого оточення.  

Такий стан справ у початковій освіті. Наразі розглянемо підручникову 

літературу основної та старшої школи. Аналіз показав, що підручники з 

української літератури для 5-го класу продовжують методику, притаманну 

початковим класам, щодо розміщення матеріалу за певною тематикою: «Світ 

фантазії та мудрості», «Історичне минуле нашого народу» і т. ін. У тематичному 

розділі «Рідна країна. Світ природи» поміщено повість М. Вінграновського 

«Сіроманець» зі скороченнями, написану у 1977 р., але зовсім недавно включену 

до програми для 5-го класу з української літератури й розраховану на 3 заняття 

[71, с. 227–245]. У ній йдеться про дружбу між вовком на ім’я Сіроманець і 

хлопчиком Сашком. Головними героями цієї повісті є вовк, якому автор в 

традиціях народної казки надає людських рис і вчинків, одухотворює звіра, 

хлопчики Сашко та Андрійко, які виступають носіями добра, чуйного і 
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піклувального ставлення до тваринного світу, до звірів, а злою, ворожою силою є 

мисливці, насамперед Чепіжний, мстиві, жорстокі убивці. Уже старого, 

самотнього, сліпого, завжди голодного і неприкаяного Сіроманця переслідує 

Чепіжний, щоб убити його, і вовк потрапляє в безвихідні для нього ситуації, коли 

смерть уже дихає йому в спину. Але на допомогу приходить його вірний друг 

хлопчик Сашко, а згодом ще один хлопчик – Андрійко, і Сіроманець віддячує 

хлопчикам за доброту, рятує життя Андрійкові. Старий вовк помирає від старості, 

а не через людську злобу, він стає частиною природи, зливаючись з нею. Природа, 

оточуючий світ є рівноцінною дійовою особою повісті й завдяки високій 

зображальній майстерності письменника – міфологічній і художньо-поетичній – 

розкриває тісний зв’язок і невіддільність людини, тварини і природи. Лише у 

єдності і гармонії цих складників – доброти, уваги і поваги, поціновування всіх і 

кожного, а надто природи, а також слабких, старих, безмовних і беззахисних, 

можна зберегти життя на землі. Ця повість, її зміст, висока художня цінність 

відіграють, на нашу думку, велику роль у приверненні уваги учнів до 

неприйнятності жорстокого, бездумного поводження з дикими та свійськими 

тваринами, виступає підмурівком у вихованні милосердного ставлення до тварин. 

Далі розглянемо предмети природничого циклу. Серед них виділяємо такий 

навчальний предмет як екологія, який покликаний надавати не лише знання про 

світ живої і неживої природи, що оточує дитину, а й формувати природоохоронні 

та зоозахисні установки в учнів. Однак фахівці вважають, що він здійснює далеко 

не всі ці функції. «Суперечливим також є питання формування екологічної 

свідомості особистості, зокрема, в процесі шкільного навчання – зазначає у своїй 

статті О. Набочук. – Ця суперечливість викликана тим, що лише з 2011 року 

предмет “Екологія” включений в типові навчальні плани для старшої школи, а до 

цього часу теми з дотичних до нього проблем вивчалися лише оглядово на уроках 

основ здоров’я, географії та біології. Предмет “Екологія” передбачає всього 0,5 

годин на тиждень в 11 класі (лише в школах з профільним екологічним навчанням 

кількість годин становить 2 на тиждень). В свою чергу, основи здоров’я 
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викладаються в 1–9-х класах, а учні 10 класу залишаються взагалі без спеціальної 

екологічної підготовки. Останнє, в свою чергу, викликає й другу проблему, а 

зокрема те, що учні 10 класу не залучаються до практичних занять з екології, а 

саме до практичної реалізації отриманих на інших предметах знань з охорони 

оточуючого середовища» [94, с. 450]. 

Такий стан справ спонукав фахівців-ентузіастів до створення курсів, які б 

поєднали екологію з морально-етичним виховними проблемами. Так, ще у 2004 

році за авторства В. Борейка вийшов навчальний посібник «Екологічна етика в 

школі» [18], перший з такого роду навчальної літератури. Посібник призначений 

для учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи і мав на меті розкриття історії 

виникнення і розвитку екологічної етики, її теорії та прикладних аспектів. В 

окремих його розділах розкрито «такі важливі поняття як “права тварин”, “п’ять 

свобод одомашнених тварин”, “благополуччя одомашнених тварин”, “співчуття і 

повага до природи”, “екоетичний ідеал”» [Там само, с. 3]. Широко висвітлена 

екоетична тематика в релігіях світу, а також в традиціях різних народів. Теорію 

екологічної етики автор викладає на прикладі розгляду американським 

екофілософом Г. Ролстоном III-м цінностей березового гаю, серед яких 

економічні (господарські) та неекономічні (естетичні, духовні, релігійні, 

екологічні, наукові, освітньо-виховні, рекреаційні) цінності і ставить питання про 

те, які ж цих цінностей є найважливішими. 

У навчальному посібнику наведено визначення екоетичного ідеалу, під яким 

«розуміють такі умови життя на Землі, за яких люди можуть переслідувати свої 

власні інтереси і водночас дозволяти багатьом спільнотам живих істот у 

величезному різноманітті екосистем мати безперешкодне існування. Водночас 

роль людей полягає в спрямуванні і контролі своєї поведінки відповідно до 

принципів екологічної етики» [Там само, с. 14]. Важливим кроком до досягнення 

екоетичного ідеалу є виховання добропорядності, співчуття, піклування про 

природу. Й коли людина в силу різних причин заподіює живій природі шкоду, ці 
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дії мають викликати у неї та й в усіх інших почуття глибокого жалю, душевні 

страждання, бажання відшкодувати збиток тим, хто постраждав або ж ображений.  

Прикладні аспекти екологічної етики представлені у посібнику такими 

складниками як краса природи, співчуття, любов і повага до природи, 

благополуччя свійських та сільськогосподарських тварин. Цей останній 

сформовано з п’яти свобод для тварин, розроблених у 1984 році професором 

А. Вебстером, зокрема: свобода від голоду і спраги, свобода від дискомфорту, 

свобода від болю, поранень або хвороби, свобода поведінки через надання 

достатнього місця, простору для перебування, свобода від страху і стресу [18, 

с. 17–18]. 

У посібнику порушено гостро актуальну проблему безпритульних тварин, 

коли одомашнені, приручені тварини не можуть існувати без допомоги людини. 

Викинуті на вулицю, вони майже одразу гинуть, і в цьому винні не діти, для яких 

придбали тваринку, а дорослі через свою жорстокість і легковажність дій. До 

кричущих проблем автор відносить й існування тих тварини, які задіяні в різного 

роду експериментах, а також умови утримання сільськогосподарських тварин, а 

надто тварин, яких утримують у зоопарках. Автор в окремому розділі дає поради 

щодо екологічно правильної, доцільної поведінки на природі, допомоги тваринам 

і рослинам, які потрапили в біду тощо. 

Цінним, на нашу думку, є той факт, що посібник містить досить значну 

кількість практичного матеріалу – навчальних задач (В. Борейко), методик 

навчання дітей поняттю «права тварин» (М. Почитаєва), вправу «Екологічна етика 

(В. Ясвін), хід уроку з екоетики (Л. Кондрашова), план-проєкт конкурсу дитячих 

малюнків «Полювання рівноцінне війні» (В. Борейко), а також навчальну 

програму факультативного курсу з екологічної етики для шкіл (8–11 класи) та 

деякі інші матеріали. Деякі з перелічених практичних завдань ми поміщуємо у 

Додатках (Додаток К). 

Ми так докладно розглядаємо цей навчальний посібник, бо він був першим 

підручниковим текстом, який заповнював суттєву прогалину в освіті і вихованні 
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дітей та молоді, а саме зв’язок з актуальними потребами розвитку суспільства, він 

предметно обійшов застарілий радянський наратив «панування» людини над 

силами природи, пов’язав етику, моральність з природничими дисциплінами – 

біологією, хімією. 

Задля глибокої оцінки значення цього курсу, його концептуальних підходів, 

порівняємо його з предметами змісту загальної середньої освіти, насамперед з 

біологією. Більше з тим, українські дослідники вже звертали на це увагу. 

Найбільш помітною серед них є стаття О. Троцької «Етичне виховання учнівської 

молоді на засадах екоетики» (2010) [155]. У статті наголошено, що 

«фрагментарність або повна відсутність тем екоетичного змісту у програмах та 

підручниках свідчить, на нашу думку, про поверховість та відображення сутності 

світу природи. Сьогодні шкільні підручники переповнені термінами корисні 

“копалини”, “шкідливі жуки”, “цінна деревина” тощо. Виникає запитання: “Для 

кого вони корисні, для людини? Хто визначив їхню “корисність”для інших видів, 

які населяють нашу планету?” Такий “споживацько-корисливий” зміст 

підручників сприяє формуванню прагматичного ставлення до світу природи» 

[Там само, c. 84]. Й далі: «У системі загальноосвітньої школи України практично 

не розроблено концептуально і змістовно вибудованої системи екоетичної освіти 

та виховання школярів» [Там само, c. 85].  

Цю статтю було написано у 2010 році і сьогодні, коли минуло вже 11 років 

після її публікації, все ще не спостерігаємо системних змін у цій царині, хоча є й 

позитивні приклади. Так, у 2010 р. В. Борейком та Н. Пустовіт було розроблено 

навчально-методичний комплекс курсу «Екологічна етика та гуманне ставлення 

до тварин і рослин», як курс за вибором для учнів 8 (9) класів закладів загальної 

середньої освіти (34 години, 20 год. теоретичних і 14 практичних), куди ввійшли 

Програма курсу, тематичний план (розробники В. Борейко, В. Васильківський) 

(Додаток Л), вступ, загальні методичні рекомендації, що містять 9 тем, а також 

Додатки. Загалом цей курс слідує за навчальним посібником В. Борейка 

«Екологічна етика в школі» (2004), який ми проаналізували вище, але різниться не 
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змістовим наповненням, а підходом до складання підручникової, методичної 

літератури. У вступі окреслені предмет, цілі та завдання курсу, а саме: «За 

підрахунками вчених, людина є представником на Землі тільки одного з 

приблизно 440 млн. видів живих істот. І тому було б неправильно думати 

винятково про потреби людини, забуваючи про її сусідів по планеті. … екологічна 

етика – це вчення про моральні стосунки людини з природою, що засновані на 

сприйнятті природи як морального партнера (суб’єкта), на рівноправності й 

рівноцінності всього живого, а також на обмеженні прав і потреб людини» [19, 

с. 21–22]. 

З 9 тем, запропонованих цим курсом, розглянемо більш дотичні до нашого 

дослідження: Взаємовідносини між людиною і твариною, яку розкрито на 

прикладах поняття жорстокості у поводженні з тваринами, зокрема, спричинення 

їм фізичного або ж психічного страждання, які заборонені законом (Закон 

України «Про захист тварин від жорстоко поводження», 2006 р.), але він не 

завжди і не всюди виконується. В окрему тему виділена інформація про основні 

біологічні та фізіологічні потреби тварин. Наступна тема – Права тварин та п’ять 

свобод свійських тварин. Тут йдеться про бездомних тварин, про екоетичні 

проблеми тваринництва і про хатніх тварин. Зокрема, наголошено, що 

«придбавши тварину, можна виховати в дитині добре ставлення до всього живого. 

Це не завжди так, тому що дитина не може відповідати за тварину. Дитина може 

загратися й забути за тварину. Тому ідея дарувати живу істоту як неживий 

предмет – неетична. Тварина може набриднути дитині. Нікому не потрібна в 

родині тварина, яка заважає, викликає роздратування, і аж ніяк не сприятиме 

вихованню доброго, етичного ставлення до живого» [Там само, с. 44–45]. В 

окрему тему виділено тварини, що мешкають поряд з людиною, й які потребують 

допомоги саме через те, що їхнє життя проходить в одному ареалі з людиною. Це 

насамперед птахи – синиці, горобці, качки, щиглі, яким бракує їжі у суворі зими, 

хворі та скалічені звірі та птахи, яким потрібний догляд. Потребують допомоги у 

важкий зимовий час і безпритульні тварини, яких потрібно не лише підгодовувати 
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взимку, а інколи поміщувати у притулки для тварин, передавати під опіку 

зоозахисників, а «головне – стерилізувати, а не викидати на вулицю собак і котів» 

[19, с. 64]. До кожної теми запропоновані рекомендаційні форми і методи роботи 

з учнями, різного роду вправи, які вчитель може застосовувати у класі. Наводимо 

у Додатках приклади завдань до двох тем – Тема 3. «Взаємовідносини між 

людиною й тваринами» та Тема 4. «Основні біологічні й фізіологічні потреби 

тварин. Права тварин. П’ять свобод свійських тварин» (Додаток М). 

Вітчизняні фахівці не випускають з поля зору цю проблематику, посилюють 

цей напрям в змісті освіти закладів освіти різних рівнів – від основної школи до 

закладів вищої освіти. В якості прикладу наведемо розроблену співробітницями 

Інституту проблем виховання НАПН України Навчальну програму курсу за 

вибором (факультатив) для учнів 7 (8) класів «Етика відносин з природою» 

(О. Пруцакова, Н. Пустовіт, Г. Тарасюк) [126] та навчально-методичний посібник 

до цієї програми під тією ж назвою й тих самих авторів [125]. Хоча у заголовку й 

присутнє слово «етика», ця навчальна література, на противагу попередньо 

аналізованому нами комплекту, здебільшого поєднує такі шкільні предмети як 

екологія, географія, біологія, основи здоров’я під загальним принципом цілей і 

завдань «сталого розвитку» й майже не висвітлює питання екоетики. Так само й 

програма курсу «спрямована на формування етичного підґрунтя у питаннях 

сталого розвитку, обізнаності й оцінці етичних аспектів Цілей сталого розвитку» 

[126, с. 2]. Лише в темі 3-ій першого розділу програми «Етичні контексти у 

взаємодії з природою» у рубриці змісту навчального матеріалу відзначено такі 

змістові позиції: «функціонування притравкових майданчиків і собачих боїв, 

утримання собак на ланцюгу, (не)допустимість полювання і сафарі, тестування 

косметичних і медичних засобів на тваринах, утримання диких тварин у 

нестерпних умовах, використання диких тварин у індустрії розваг – у 

дельфінаріях, цирках, фотографуванні тощо, носіння натурального хутра, 

вживання м’яса, торгівля і контрабанда диких видів, догхантерство тощо, способи 
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їхнього вирішення» [126, с. 9]. Але в однойменному навчальному посібнику ці 

актуальні екоетичні проблеми не згадані. 

Розвиток і розповсюдження цих тенденції – ознайомлення й введення 

школярів у екоетичну проблематику, формування цілісного етичного світогляду 

щодо живої природи, живих істот й зокрема тварин, – нагальне веління часу, про 

що й свідчить наш аналіз. 

Відзначимо також помітну тенденцію учительства до інноваційності у 

підходах до нашої тематики. Так, в Інтернеті знаходимо досить багато прикладів 

(методик, планів) проведення «Уроків доброти» для школярів [32]. 

Література для дітей. За роки незалежності вітчизняна література для дітей 

зазнала кардинальних змін: зникла повністю її ідеологічна спрямованість, 

насиченість суспільно-політичною тематикою, яка за радянських часів була 

однією з головних вимог її існування, вона наповнилася українознавчим змістом. 

Виникли різні жанри літератури для дітей – фантастичний, історичний, 

реалістичний, пригодницький, детективний, фантазійний, їй притаманні нові 

функції – окрім інформаційної – комунікативна, розвивальна, розважальна 

функції. Вона дитиноцентрична, звертається до маленького читача. Відзначимо 

появу молодих і талановитих дитячих письменників, таких як І. Андрусяк, 

Н. Бічуї, З. Мезантюк та ін., до них доєдналися «дорослі» письменники – 

М. і Т. Прохаськи, А. Кокотюха та ін. [99]. 

Сучасні дослідниці сучасної української літератури для дітей Л. Овдійчук 

(2008), Е. Огар (2013, 2014) відзначили помітну тенденцію звернення українських 

дитячих письменників до найменших читачів і брак літератури для підлітків, 

науково-популярних творів, енциклопедичної та довідкової літератури. За 

змістовим наповненням також є певна прогалина щодо літератури про ровесників, 

повсякденне життя. Зауважимо, що сучасні дитячі письменники лише в останні 

роки почали приділяти увагу темі «діти і тварини». Так, наприклад, у видавництві 

Старого Лева у 2021 році вийшли друком такі книжки: Г. Вдовиченко «36 і 6 

котів-рятувальників» – четверту за ліком книжку про котячу службу 
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рятувальників, які виручають тваринок із різних скрутних ситуацій; Є. Завалій 

«Місія “Порятунок”: ведмеді» про пійману в лісі маленьку ведмедицю, яку 

примушують працювати у мандрівному цирку. Але до цирку приходять 

волонтери, які рятують її від неволі і вона має шанс на виростати разом з іншими 

ведмедями у заповіднику; Л. Мовчун «Панда любить мандрувати» та інші. У 

цьому жанрі літератури для дітей досить багато перекладів українською 

зарубіжних письменників, які опанували цю тематику у попередні роки. В останні 

роки спостерігаємо зростання цієї літератури: Е. Гірш. «Собаки: від хижака до 

захисника» (2021); Л. Деніелс «Історії порятунку» (2019). До теми тварин 

звертаються і через такий нині популярний жанр як комікси. Наприклад, 

К. Каната. «Чі» – серія «Життя однієї киці» у 4 т. (2019); Е. Гірш. «Коти. Природа 

і піклування» (2021), «Собаки: від хижака до захисника» (2021) із серії «Наука в 

коміксах» та інші. 

Здійснений аналіз показав, що увага до проблематики «діти і тварини» у 

дитячій літературі має позитивну тенденцію до збільшення. Загалом завдяки 

розвитку багатожанровості самої дитячої літератури, так і загальними 

соціальними тенденціями, що мають місце в Україні і в усьому світі. Й якщо 

дитяча література швидко реагує на ці зміни, то підручникова література для 

початкових класів наповнюється новим змістом досить повільно, що пов’язано з 

державними програмними вимогами до підручників та їх змісту та іншими 

чинниками. 

На противагу навчально-методичній літературі, у вітчизняному 

інформаційному просторі з’являються наукові розвідки, здебільшого з психології, 

спрямовані на дослідження взаємозв’язків і формування відповідного світогляду у 

сім’ї, яка має хатніх тварин, здебільшого собак або котів, але більшою мірою 

собак. Такі дослідники як А. Варга, Е. Лідська, А. Нікольська, В. Панов упродовж 

досить довгого часу досліджують цю проблему, друкують наукові статті в 

українських часописах, як наприклад Е. Лідська, яка розглянула вікові аспекти 

взаємодії «людина – хатній собака» в будинку людини [82, с. 217–225]. Ці автори 
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розглядають взаємодію дітей і хатніх тварин й доходять висновку, що таке 

спілкування сприяє розвитку почуття відповідальності, здатності до 

співпереживання, розвитку перших навичок соціальної комунікації, а ігри з 

тваринами сприяють розвитку мислення та інших пізнавальних здібностей у дітей 

[82, с. 220]. 

Водночас деякі автори (Е. Лідська, А. Панов) розрізняють, що ставлення 

дітей до тварин в домашніх умовах різне залежно від вікових періодів: у 3–4 роки 

вони сприймають тварин як цікаву річ, яку можна взяти в руки, помацати; у 5–6 

років у дітей з’являється розуміння того, що тварина в домі – це жива істота зі 

своїм способом життя, своїми потребами; у 7–8 річному віці діти здатні 

самостійно доглядати за тваринами невеликого розміру, а спілкування з 

тваринами сприяє розвитку емоційного світу та інтелекту дитини. Особливе 

значення має хатня тварина для дітей у підлітковому віці, стаючи іноді 

підтримкою у розв’язанні психологічних проблем, характерних для цього періоду. 

Гуманітарний екологічний журнал. Окреслюючи картину розвитку в 

сучасній Україні ідей про гуманне ставлення до тварин, зосередимо увагу на 

інших складниках цього процесу, оскільки теоретична та практична площина 

проникнення й закріплення цих ідей в останні десятиліття значно розширилася. 

До додаткових рушіїв відносимо Гуманітарний екологічний журнал – періодичне 

видання Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ), який видається за 

підтримки Всесвітньої комісії з охоронюваних територій Міжнародного союзу 

охорони природи (WCPA/IUCN). Головним редактором часопису є Володимир 

Євгенович Борейко – український еколог, біолог, природоохоронець, 

письменник, зоозахисник, директор громадської організації Київський еколого-

культурний центр, заслужений природоохронець України (2010). На його 

сторінці у Вікіпедії зазначається, що він є «ініціатором заборони в Україні 

весняного полювання, полювання у біосферних заповідниках і національних 

парках, комерційного полювання на зубрів, відлову дельфінів, використання 

капканів і фосфіду цинку; домігся відкриття у вузах України нової дисципліни – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
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«Екологічна етика». Під його керівництвом у 20 областях України створено 361 

об’єкт природно-заповідного фонду, проведено близько 60 природоохоронних 

семінарів і конференцій» [15]. Він також є найактивнішим дописувачем журналу, 

деякі його номери складено виключно з його статей. Є автором більш ніж 50 

книг, понад 700 статей, усі вони присвячені екологічній, природоохоронній, 

зоозахисній тематиці. В. Борейко на сторінках журналу одним з перших в 

Україні порушив питання екологічної етики, її викладання в загальноосвітній 

школі, пов’язав питання моралі, етики з живою природою, хоча сам не є 

педагогом. Думаємо, що він зі своїми однодумцями ще порадує своїми 

напрацюваннями з цієї проблематики. 

До складу редколегії журналу входять фахівці з екології та охорони природи 

з різних країн світу. Започаткований у 1999 році з періодичністю 2–4 випуски на 

рік, на сьогодні він налічує 77 номерів. Майже кожен випуск – тематичний, але 

всі вони присвячені природоохоронній тематиці, її актуальним проблемам, а 

також історичним екскурсам тієї ж тематики, що показує глибину проблеми та 

широку обізнаність авторів. Усі матеріали Гуманітарного екологічного журналу 

щодо екологічної етики слугують джерелознавчою та джерельною базою для 

нашого дослідження. 

Відповідно до цілей і завдань нашого дослідження, вважаємо за потрібне 

коротко описати публікації, що відображають історію питання. Так, в одному з 

перших випусків журналу у 1999 році під рубрикою «Із вітчизняної класики» було 

опубліковано невеликий уривок з праці П. Каптерєва «Виховання у дітей любові 

до природи за допомогою естетичного і морального почуття», яку ми аналізували 

в другому розділі нашого дослідження. Публікацію супроводжує текст О. Петрова 

про постать П. Каптерєва та його внесок у дидактику та педагогічну психологію. 

Автор вступу підкреслює, що педагог вважав надзвичайно важливим «поставити 

дітей обличчям до природи» як до першооснови пробудження у них етичних і 

естетичних почуттів і переконаний, що думки та ідеї П. Каптерєва не втратили 
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своєї актуальності й можуть бути корисними сучасним педагогам [112, с. 69–70.]. 

Й ми повністю поділяємо цю думку. 

У журналі друкували розвідки, присвячені непересічним особистостям, що 

залишили помітний слід в історії зародження і розвитку гуманного ставлення до 

тварин. Поміж них насамперед скорочнний варіант есе І. Горбунова-Посадова 

«Співчуття до тварин і виховання наших дітей» (2007) [35, с. 2–15], яка докладно 

проаналізована у відповідному параграфі нашого дослідження (Розділ 2, параграф 

2.2). Цей же номер містить невеликий коментар В. Борейка про постать 

просвітителя-гуманіста, його життєвий та творчий шлях [Там само, с. 25–28]. 

У 2003 році Гуманітарний екологічний журнал випустив спеціальний випуск 

(т. 5), присвячений темі «Людина і тварини рівні», до якого ввійшли уривки з 

широковідомої книги П. Сінґера з однойменною назвою, а також поміщено 

проєкти різних декларацій: про права живих істот, про свободу дикої природи, 

про декларацію прав тварин і всіх істот, що були висунуті й обґрунтовані різними 

вченими і громадськими діячами переважно з пострадянських країн, які 

гуртувалися навколо цього журналу. Цікавою з погляду нашої теми є переклад 

статті американської вчительки етики довкілля й громадської діячки З. Вейль «Як 

виховати захисника прав тварин», де авторка, зважаючи на своєю концепцію – 

педагогіки екофемінізму – виступає за розширений підхід до освіти як галузі, що 

продукує віру, знання і мораль. Вона зосереджує свою увагу на підлітках, 

особливому сензитивному віці, що «повинен стосуватися і самопізнання, і 

інтелекту, емоцій і віри. Коли я навчаю, я хочу розвивати все це. Мій метод 

полягає в тому, щоб дати інформацію, підтримати активність, реалізовувати на 

практиці нові знання і уявлення, які кидають виклик культурним і особистим 

системам переконань, стимулювати духовний та емоційний розвиток в тому, що 

стосується тварин, землі і суспільства взагалі» [38]. 

У поміщеному уривку авторка розкрила зміст і методи роботи з підлітками 

щодо виховання захисників прав тварин, які полягали в читанні лекцій з 

конкретними фактами про тварин, їхніми проблемами, демонстрації відповідних 
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відеоматеріалів, обговоренні статей у пресі, обміні думками, рольових іграх і 

насамкінець – проведенні конкретних акцій, що включають діяльнісну і 

споглядальну духовну єдність підлітків з природою і тваринами [38]. 

На нашу думку, цей матеріал не втратив актуальності й може бути 

використаний як в закладах середньої освіти, так і позашкільних. 

У 2005 році спеціальний випуск журналу було присвячено темі захисту прав 

тварин, до якого ввійшли такі статті: індустрія розваг і порушення прав тварин, 

тваринництво і порушення прав тварин та ін., а також питання екологічної етики, 

екологічної теології та екологічної соціології. У випуску подано уривок з праці 

відомого російського зоозахисника, друга Л. Толстого В. Черткова (1854–1936) 

«Етичне обґрунтування незаконності вбивств тварин» та супроводжуюча стаття 

В. Борейка «В. Г. Чертков – перший російський філософ-біоцентрист» [39]. 

В останні роки Гуманітарний екологічний журнал поряд з гостро 

актуальними темами друкує й історичні розвідки, як от «Цькування і репресії 

проти екологів і діячів природоохорони у 1920–1960 роках» [17, с. 1–14.]. До 

«шкідників» і «ворогів» були віднесені екологи, ботаніки, зоологи, лісоводи, 

педагоги, представники громадських організацій. Наступ на них було розпочато, 

коли у 1931 році в газеті «Більшовик» у статті «Шкідництво в науці» було 

надруковано наступне: «Саме так, “охорона природи” стає охороною від 

соціалізму. Отже, сутність всіх шкідницьких теорій одна і та ж. Інакше бути не 

може – мета у шкідників усіх мастей одна: зрив нашого соціалістичного 

будівництва, реставрація капіталізму» [Там само, с. 1]. У статті подано поіменний 

список екологів та природоохоронців з України, Білорусі, Росії з короткою 

інформацією про кожного з них, а також матеріали судових документів 

«Асканійської справи» (1931) та інших «справ», які були заведені партійними і 

радянськими органами. 

Ця публікація суголосна з матеріалами, поміщеними у наступному номері 

журналу, який повністю присвячений праці американського автора Р. Домініка 

«Розгром природоохорони у фашистській Німеччині» [47]. Симптоматично й 
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цілком не випадково, на наш погляд, журнал помістив поряд дві статті, щоб читач 

зміг порівняти і провести паралелі між позиціями антигуманних режимів, якими б 

гаслами вони не прикривалися. 

Позашкільна освіта. Відзначимо великий внесок позашкільної освіти в 

досліджувану проблему не лише у загальних питаннях формування гуманного 

ставлення до тварин, а й у його наповненні конкретним змістом. В Україні 

позашкільна освіта як підсистема закладів освіти державного, комунального і 

приватного підпорядкування, носить розгалужений характер, її заклади 

розташовані не лише в обласних центрах, а й в маленьких містечках, до неї 

входять 12 типів позашкільних закладів різних напрямів роботи, з тих, що нас 

цікавлять – еколого-натуралістичні центри, будинки, клуби, гуртки, станції юних 

натуралістів тощо. Очолює і координує всю цю роботу Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді (НЕНЦ) як центр позашкільної 

біологічної, екологічної, природоохоронної освіти. У зоолого-тваринницькому 

комплексі НЕНЦ живуть представники багатьох видів тварин, і дітей научають 

доглядати, піклуватися про них. З 2017 року НЕНЦ у співпраці з Всеукраїнським 

благодійним фондом «Щаслива лапа» проводять всеукраїнські конкурси творчих 

робіт школярів під гаслом «Гуманне ставлення до тварин», метою яких є 

популяризація і пропедевтика гуманного ставлення до тварин у суспільстві, 

насамперед серед школярів від 1-го до випускного класу, а конкретніше – 

привернення уваги до проблем безпритульних тварин, навчання розумінню 

відповідальності за домашніх улюбленців, прищеплення навичок захисту «братів 

наших менших», ознайомлення з наслідками безвідповідального ставлення до 

тварин [124]. У 2018 році завданнями творчого конкурсу фото і відео матеріалів з 

цієї тематики стали наступні номінації: «Тварини – це насамперед 

відповідальність, а потім вже насолода і радість», «По твоєму відношенню до 

собаки я дізнаюся, що ти за людина», «Собака має бути не в кожному домі, але у 

кожного собаки має бути свій дім». До участі у конкурсі були залучені учні 6–11 

класів і до розгляду було надіслано 89 робіт [123]. А у 2019 році творче завдання 
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полягало в продовженні оповідання «Погризені капці», яке б вирішувало 

подальшу долю собаки з притулку, взяту в сім’ю (автор: Е. Москалик, менеджер 

проєкту «Біоетика» БО «БФ» «Щаслива лапа») (Додаток Н). У 2021 році завдання 

конкурсу творчих робіт полягало у складанні історії про тварину (собаку або 

кішку) із притулку та оформлення їх у саморобну книжку (8–12 сторінок 

друкованого тексту українською мовою). 

Національний еколого-натуралістичний центр упродовж багатьох років видає 

науково-художній журнал для дітей та юнацтва «Паросток» та газету «Юний 

натураліст», де з часом дедалі більше сторінок висвітлюють досліджувану нами 

проблему. Як от, «Мій найкращий друг» – розповідь четверокласника О. Медведя 

із Запорізької області про свою кішку, яку на вулиці знайшов його батько, приніс 

додому і вона стала членом родини («Юний натураліст». 2021, № 6 (59)) та інші 

дописи на подібні теми. У газеті публікують матеріали, присвячені 

всеукраїнським акціям («День зустрічі птахів», Міжнародний день Землі, 

«Всесвітній день водних ресурсів», публікують результати конкурсів творчих 

робіт, дитячих малюнків «Зоологічна галерея», комікси на екологічну тематику 

(«Єнотик») тощо. 

Ілюстрований журнал «Паросток» позиціонує себе як журнал для дітей з 

біологічною, екологічною та валеологічною тематикою. Він наповнений 

інформацією про природу, довкілля, світ рослин і тварин, вирізняється цікавим 

змістом, науковістю в поєднанні з доступністю і емоційно забарвленим викладом: 

тут і наукові статті фахівців, інформаційні матеріали про ті чи інші події, 

бувальщини, невеликі художні оповідання письменників і дітей про рослин і 

тварин, кросворди, загадки та ребуси з відповідної тематики, конкретні поради 

щодо допомоги тваринам і рослинам. Безсумнівним позитивом, на наш погляд, є 

досить невеликий розмір статей та повідомлень, що приваблює юного читача, не 

дає йому нудьгувати, а кольорові ілюстрації додають емоцій до сприйняття 

текстів. У журналі існує рубрикація, але вона не постійна, а змінна залежно від 

змісту того чи іншого номера. Для прикладу наведемо зміст журналу «Паросток», 
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що вийшов 2010 р., де під рубрикою «Юннати в поході» поміщено матеріал 

кандидатки біологічних наук В. Мовчан «Створи свою екозону». У ньому 

зазначено, що «в умовах все зростаючого антропогенного тиску на природні 

екосистеми дедалі більше тварин мігрує в міста (та й в інші населені пункти)… 

зупинити цей процес ми не можемо, тому, як найрозумніші з усіх сучасних 

мешканців міста, мусимо подбати про братів наших менших» [106, с. 40–41]. Вона 

пропонує створити біля свого будинку невелику екозону у дуплі дерева або 

підвішуючи на його гілки шпаківні, синичники, хатки для кажанів і сов, кошики і 

підгодовувати птахів упродовж морозної зими. Тут же намальовані запропоновані 

форми і надано поради, як їх зробити. У цьому ж номері поміщено оповідання 

хлопчика Д. Румянцева «Кіт-мандрівник та його друзі», в якому домашній 

улюбленець, який прибився до оселі Дмитрика і вже освоївся у ній, часом 

вирушає у мандри, знайомиться з фауною і флорою Херсонщини [Там само, с. 49–

54]. У цьому ж номері читаємо про корисність жаб-ропух і несправедливість того, 

що існує багато упереджень проти цієї корисної і беззахисної амфібії, а також 

інформацію про німецьку вівчарку. 

Періодично виходять тематичні випуски «Паростка», наприклад у 2011 році 

темою номера 2 (70) стали кити. У ньому подано багато інформації про типи і 

види китоподібних, особливості деяких з них, а також невеликі статті: Про що 

співають кити? Чому кити люблять кріль? Кити та люди – про непрості, а часом і 

драматичні стосунки між людьми і китами [107]. 

НЕНЦ випускає також щомісячний «Інформаційний бюлетень Національного 

еколого натуралістичного центру». На його сторінках подано багато інформації 

про еколого-натуралістичну і природоохоронну діяльність регіональних і 

місцевих осередків. Наприклад, у 2018 році в бюлетені з’явилася розлога 

інформація під загальним заголовком «Уроки доброти в закладах позашкільної 

освіти» про діяльність еколого-натуралістичних центрів: Закарпатського еколого-

натуралістичного центру, який в рамках Всеукраїнського уроку доброти 

«Гуманне і відповідальне ставлення до тварин» провів урок у живому куточку 
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природи, де діти змогли не лише побачити, а й поспілкуватися з його мешканцями 

– черепахами, рибками, морськими свинками, кроликами, їжачками [88]; 

Дніпропетровського обласного еколого-натуралістичного центру (заняття в 

гуртках, відеолекторії); Чернігівської обласної станції юних натуралістів (уроки 

доброти, уроки про правила утримання собак у місті) та ін. 

Цей випуск Інформаційного бюлетеня привернув увагу до такої непересічної 

події як Всесвітній день тварин, який відзначають 4 жовтня, починаючи з 1925 

року. У цей день проводять уроки, засідання гуртків, спілкування з тваринами у 

живих куточках, малювання на асфальті, тематичні колажі, вікторини тощо. 

Головна мета проведення цього дня – це «сформувати у дитині відповідальність 

за свої вчинки, розуміння того, що тварина обрана тобою сьогодні не має 

опинитися на вулиці завтра». Найменші гуртківці з захопленням розповідали про 

своїх улюбленців, розказували про сподівання мати коли-небудь тваринку-друга. 

Вирішенню проблеми безпритульних тварин була присвячена окрема розмова, під 

час якої діти робили спроби аналізу різних підходів до цієї проблеми, які існують 

в різних країнах світу [Там само]. 

Уся ця різноманітна діяльність має місце великою мірою завдяки керівникові 

Національного еколого-натуралістичного центру Володимиру Валентиновичу 

Вербицькому, доктору педагогічних наук, професору, біологу і екологу, 

природоохоронцю, громадському діячеві. Його зусиллями НЕНЦ став 

багатофункціональним осередком популяризації серед школярів та вчителів не 

лише природоохоронних ідей, а й відповідних різноманітних заходів в усіх 

регіонах України. У діяльності В. Вербицького сфери професійних і особистісних 

зацікавлень співпадають – він є фахівцем з історії розвитку позашкільної еколого-

натуралістичної освіти, докладно висвітлив її історію в докторській дисертації. Не 

оминає він увагою й актуальні питання захисту та охорони тваринного світу. Так, 

у 2017 році за його редакцією вийшло видання «Кінологія» – збірник матеріалів 

до курсу кінологічного гуртка, який працює у багатьох еколого-натуралістичних 

центрах України, зокрема, у НЕНЦ [70]. Збірник містить 25 параграфів, у змісті 
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яких представлено максимум інформації про собак – історія їх співжиття з 

людиною, українські та міжнародні кінологічні організації, але основна увага 

приділена опису анатомії, фізіології, умовним рефлексам, зоопсихології, будові і 

функціям їхніх органів; докладно описані породи собак, типові хвороби, правила 

дресирування тощо. Дуже коротко, у таблицях подано інформацію про біоетику, 

про внесок американського біохіміка В. Р. Поттера в обґрунтування цієї науки як 

«науки виживання», «нової мудрості», коротко описано розвиток біоетики в 

Україні, здебільшого в історичному аспекті. 

Відтак, здійснивши аналіз видань Національного еколого-натуралістичного 

центру, відзначимо, що вони носять актуальний характер, відіграють велику роль 

у науковій, навчальній і просвітницькій роботі. Своїм змістом, манерою викладу, 

педагогічним підходом до дітей, своєю практичною і діяльнісною орієнтацією 

вони знаходяться далеко попереду у вихованні милосердя і формуванні доброго, 

гуманного ставлення до тварин. Було б доцільно, аби вчителі закладів загальної 

середньої освіти використовували здобутки НЕНЦ у своїй роботі, заміняючи 

схоластичний, наукоподібний і застарілий матеріал підручників джерелами, 

взятими з перелічених вище видань. 

Доброчинність. Усі ці процеси свідчать, що в сучасній Україні суспільна 

думка дедалі більше звертається до питань співжиття і взаємодії між тваринами і 

людьми, дітьми в умовах великого міста. Робимо цей висновок на основі того 

факту, що останніми роками зростає кількість громадських організацій, метою 

діяльності яких є формування доброзичливого ставлення до тварин, і серед них 

Благодійний фонд «Щаслива лапа». Ми висвітлювали його співпрацю з НЕНЦ у 

проведенні всеукраїнських конкурсів серед школярів, також фонд реалізує проєкт 

«Від серця – до лапок» (22.06.2021), присвячений знайомству київських школярів 

з основами спілкування і догляду за свійськими/хатніми тваринами, проводить 

конкурси, заняття з формування гуманного ставлення до тварин. Так, 1–2 березня 

2021 року фонд організував і провів у закладах дошкільної освіти Міжнародне 

заняття про гуманне ставлення до тварин, яке було приурочене до Всесвітнього 
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дня котів, що відзначається 1 березня [150]. Він регулярно проводить серед 

київських школярів Уроки доброти, які набули міжнародного характеру [154]; у 

рамках освітнього проєкту з біоетики проводять заняття для дошкільнят 

(«Пригоди Мурзика») [102], уроки для учнів 2–6 класів («Гуру по догляду за 

тваринами»), фотоконкурси [103]. 

Фонд працює також ж педагогами. Так, спільно з Інститутом післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках 

підвищення кваліфікації педагогів фонд регулярно проводить модулі з біоетики з 

тематики взаємовідносин «Люди/діти і тварини», доповнені методичними 

рекомендаціями щодо організації в різних закладах освіти просвітницької роботи 

з питань гуманного ставлення до свійських/хатніх і безпритульних тварин [23]. 

У 2018 році ця благодійна організація в рамках здійснення проєкту 

«Біоетика» видала методичний посібник для учителів, соціальних працівників, 

психологів, представників громадських організацій під назвою «Гуманне і 

відповідальне ставлення до тварин» [145]. Науково-методичною радою з питань 

освіти МОН України цей посібник було рекомендовано до застосування у 

закладах загальної середньої освіти на тематичних заняттях та виховних заходах 

для учнів 1–11(12) класів, як доповнення до уроків природознавчих дисциплін. 

Він містить 3 розділи, що включають 9 занять, та Додатків, які носять 

інтерактивний характер із застосуванням мультимедіа та відповідних 

відеоматеріалів (Додаток П). 

Окрім доброчинних організацій, діяльність яких охоплює всі вікові категорії, 

у сучасній Україні працюють й різні дитячі організації із захисту тварин. 

Найбільш яскравою і успішною, на наш погляд, є Дитяча міська громадська 

організація «Асоціація захисту тварин» (ДМГО «АЗТ») з м. Дніпра, створена у 

2002 році. Вона функціонує при Комунальному позашкільному навчальному 

закладі «Центр позашкільної роботи №1» та об’єднує понад 560 дітей віком від 6 

до 18 років [8]. 
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Основну мету своєї діяльності Асоціація вбачає у вихованні любові та 

гуманного ставлення до тварин; формуванні екологічної свідомості у дітей; 

наданні допомоги тваринам; організації благодійних проєктів, природоохоронних 

акцій. Ці завдання реалізують через проведення конкурсів дитячих творчих робіт 

(«Ми з тобою друзі», «Дитячий улюбленець»), свят («День зимуючих птахів»), 

екологічних акцій («Захистимо безпритульних тварин», «Піклуємося про 

зимуючих птахів»), виставок тварин («Наші улюбленці»), проєктів («Добро в 

твоєму серці») тощо. 

Дитяча міська громадська організація «Асоціація захисту тварин» – 

дипломант Всеукраїнської недержавної програми «Жива планета ХХІ сторіччя» у 

номінації «Найкращі гуманітарні здобутки», лауреат Всеукраїнського конкурсу-

огляду «Обличчям до тварин: Не зашкодь! Подбай! Допоможи!» у номінації 

«Гуманне ставлення до тварин» [45]. 

Здійснений аналіз стану організації та технологій формування у 

дітей/школярів доброзичливого, гуманного ставлення до тварин в незалежній 

Україні свідчить про позитивну тенденцію розгортання і розширення цього 

напряму як в українському освітньому просторі, так і в громадській та 

волонтерській діяльності. Вперше в історії розвитку вітчизняного шкільництва в 

освітній процес були введені (хоча й як предмет за вибором) уроки екологічної 

етики, а початкова освіта через такий предмет як «Я і Україна» розширила 

висвітлення світу живого зокрема тварин в більш емоційно-чуттєвому вимірі.  

Виняткову роль в долученні дітей до спілкування зі світом живого, світом 

тварин нині відіграє позашкільна освіта зі своїми еколого-натуралістичними 

установами, центрами, гуртками, які розробляють і втілюють у життя різні форми, 

методи і прийоми емоційно-ціннісного спілкування дітей і тварин, залучаючи до 

цієї діяльності громадські та волонтерські організації.  
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Висновки до третього розділу 

 

У розділі розглянуто нові тенденції щодо формування у дітей ціннісного 

ставлення до тварин, що отримали свій розвиток у роки незалежності України. 

Цьому аналізу передує характеристика документів міжнародного, європейського 

та державного значення, які унормовують у правовому полі взаємовідносини між 

людьми і тваринами, а також виступають основою та підґрунтям для побудови 

педагогічних виховних моделей, де тварини виступають суб’єктами, а не 

об’єктами взаємодії. До них належать Європейська конвенція про захист 

домашніх тварин (1987), Всесвітня декларація прав тварин (1990), Всесвітня 

декларація про біоетику та права людини (2005), Закон України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження» (2006/2021) та ін. Цей процес відкритий, 

він триває і нині, оскільки Україна розширює свою участь у загальносвітових 

процесах, долучається до провідних тенденцій в цій царині. 

Можна зробити висновок, що за останні 30 років в Україні сформовано і 

розвинуто певну систему впливу на дитину/школяра в його ставленні до тварин. 

Виявлено, що деякі традиційні складники цієї системи, наприклад, підручникова 

література набула більшого змістового наповнення, зокрема з появою нових 

предметів «Екологічна етика в школі», «Етика відносин з природою»; література 

для дітей стала більше уваги приділяти тваринам, насамперед свійським/хатнім; 

перекладна література для дітей зарубіжних авторів, які давно і плідно 

працюють у цьому напрямі, стала більш уживаною та розповсюдженою. 

У розділі охарактеризовано нові елементи, які розцінюємо як складники цієї 

системи, й поміж ними поява у 1999 році міжнародного «Гуманітарно-

екологічного журналу» як важливого інформаційного ресурсу, що розкриває 

історію і стан справ не лише в Україні, а й в інших країнах світу і відіграє роль 

методологічного орієнтира в цій царині. До нових елементів системи віднесено і 

позашкільну освіту, насамперед діяльність еколого-натуралістичних центрів – 

національного, регіональних і місцевих, в яких зосереджено велику роботу – 
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інформаційну (журнал «Паросток», газета «Юний натураліст»), виховання у дітей 

відповідального і діяльнісного ставлення до тварин (гуртки, акції, конкурси, 

уроки доброти, вікторини, виставки, написання есе про тварин), а також 

різноманітну практичну роботу (піклування про тварин у живих куточках, 

підгодовування зимою, піклування про бездомних тварин).  

У розділі показано, що до цієї еколого-натуралістичної системної роботи 

дедалі більше долучається доброчинна діяльність, яка об’єднує всіх небайдужих, 

й найперше молодь у громадських організаціях, робота яких спрямована на 

виховання у дітей відповідального ставлення до тварин (благодійний фонд 

«Щаслива лапа», «Асоціація захисту тварин», заняття з біоетики у системі 

підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів). Усі вищезгадані напрями 

діяльності в об’єднанні своїх зусиль, підкріплених традиційними та новітніми 

формами і методами роботи, є перспективними, мають тенденцію до розвитку і 

розширення.   
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження процесу становлення і розвитку ідей про формування у дітей 

ціннісного ставлення до тварин освітньо-виховними та художньо-образними 

засобами з кінця ХІХ й до початку ХХІ століття дає змогу здійснити наступні 

висновки: 

1. Проведений у підготовці до дослідження та у його ході аналіз джерельної 

бази та історіографії з обраної теми показав, що вона не виступала предметом 

вивчення, не знаходилася в центрі уваги історико-педагогічної науки та освітньої 

практики, перебувала на периферії зацікавлень науковців і практиків як досить 

«дрібна», безідейна. Це ускладнило, урізноманітнило й диференціювало пошук 

джерельної бази дослідження, а також спонукало до вивчення, аналізу і 

висвітлення невеликої за тематикою але важливої проблеми, яка нині постала як 

одна з актуальних проблем для всього людства – збереження різноманіття фауни і 

флори на планеті та гуманізації взаємин «людина – природа». Об’єктом нашого 

вивчення стала педагогічна, навчально-методична література, а також художні та 

пізнавальні твори для дітей впродовж усього досліджуваного періоду. У 

науковому аспекті актуальність і значущість теми розкрито й всебічно 

проаналізовано із застосуванням історико-педагогічного інструментарію.  

Так, для дослідження окресленої проблеми було застосовано системно-

хронологічний підхід, який дав змогу прослідкувати зародження та поступовий 

розвиток ідей про виховання у дітей/школярів гуманного ставлення до тварин з 

урахуванням соціокультурної ситуації в кожному з аналізованих історичних 

проміжків, а саме: стан загальної середньої освіти, її змістове наповнення, 

суспільні настрої дорослих і батьків, емоційна насиченість життя, розвиток 

літератури для дітей, стан побутової культури тощо. Усі ці підходи ми розглядали 

крізь призму індивідуального й особистісного, а також всезагального, 

групового/колективного, що постало на різних полюсах/сторонах 



183 

 

антропологічного підходу й надало змогу здійснити синергетичний і інтегрований 

підходи до досліджуваних явищ. 

На противагу іншим історико-педагогічним дослідженням, в яких, зазвичай, 

здійснено періодизацію розглядуваного явища, ми свідомо уникали такого 

підходу через дискретний і малопомітний його розвиток, припинення цього 

процесу у певні десятиліття функціонування освіти, а також беручи до уваги 

важливість і значущість особистісного внеску окремих постатей, думки і дії яких 

виходили за межі панівних тенденцій (І. Горбунов-Посадов, В. Сухомлинський). 

Водночас уподовж усього дослідження ми використовували хронологічно-

проблемний підхід до висвітлення теми. 

Концептуально фундаментальними для нас стали положення біоетики як 

новітньої філософії побудови взаємин між усіма видами життя на основі 

біоетичного імперативу: «Поважай кожне живе створіння передусім як таке, чиє 

існування є самоціллю, і обходься з ним по можливості саме таким чином» 

(Ф. Яр), який включає морально-етичні максими: милосердя, піклування, доброту, 

увагу, співчуття, співпереживання, відповідальність тощо. Як інструментарії 

застосовано історіографічний, герменевтичний, мікроісторичний, біографічний 

підходи, що були реалізовані через такі методи як аналіз, синтез, узагальнення та 

ін. 

Виділено і розкрито відповідно до предмета понятійно-категоріальний апарат 

(світ живого, тварина, свійська тварина, література для дітей, анімалізм, 

антропоформізм, біоетика, милосердя, відповідальність та ін.), які складають 

системоформуючу основу дисертації та змінюють своє змістове наповнення 

залежно від часу та обставин їх застосування в педагогічній, методичній, 

літературній лексиці. 

Доведено, що джерела та історіографія дослідження, які у разі загальної 

нерозробленості проблеми відігравали значну роль, дозволили розкрити обрану 

тему через широке залучення матеріалів, які недостатньо використовують в 

історико-педагогічних дослідженнях виховного спрямування: це насамперед 
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література для дітей, художні твори в підручниках для читання молодших 

школярів та популярна пізнавальна хрестоматійна література виховного 

характеру. 

Використання у дослідженні бібліографічних покажчиків-каталогів про 

підручникову (ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського) і дитячу літературу 

(Педагогічний музей України) сприяло комплексній інтерпретації джерел, яка 

включала точний опис видання, розкриття його змісту, допомогла встановленню 

контенту, ідентифікації авторства, кількісних характеристик нарівні з якісними. 

2. З’ясовано, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття до розбудови 

початкової, народної освіти долучилися широкі кола суспільства. До того ж 

помітно пожвавішало суспільного життя – були започатковані різноманітні 

спілки, об’єднання, громади, гуртки. Отримало розвиток сімейне виховання, 

побачили світ педагогічні журнали, періодичні видання для дітей.  

У першому розділі застосовано теоретико-методологічну та історіографічну 

аргументацію становлення та розвитку ідей про милосердне ставлення до тварин 

у навчальній та дитячій літературі кінця ХІХ – початку ХХІ століття як 

започаткування окремого напряму виховного процесу, що здійснювався через 

літературу для дітей переважно розважального, роматично-сентиментального 

характеру, а також через пізнавальні тексти в підручниках та хрестоматіях, де 

йшлося про тварин. Доведено, що його зародження наприкінці ХІХ ст. пов’язано з 

розповсюджуваними в той час у суспільному просторі вегетаріанськими та 

природоохоронними рухами, що знаходили відображення в енциклопедичній та 

хрестоматійній літературі для дітей різного віку, яка висвітлювала і 

популяризувала ідеї бережливого та гуманного ставлення до природи й тварин 

зокрема. 

Охарактеризовано літературу для дітей, у якій, наслідуючи попередні роки, 

багато уваги було приділено перекладам творів французьких та німецьких авторів 

художніх творів для дітей. Водночас у ці роки починають свою діяльність дитячі 

письменники (В. Даль, Б. Федоров, та ін.) та письменниці (А. Зонтаг, А. Дараган 
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та ін.), які ідеалізували і романтизували світ тварин, насамперед свійських, 

змальовували світ казкових мрій, красивих пейзажів, красивих тварин. 

Аналіз засвідчив, що ідеалізоване і романтичне представлення світу тварин у 

дитячій літературі носило емоційно-етичне забарвлення. Йому був притаманний 

антропоморфізм, ототожнення тварин, їхньої поведінки зі світом людини, що тоді 

не вважали негативним явищем.  

Встановлено, що в ті роки стає популярною й реалістична література для 

дітей, виходять друком оповідання Л. Толстого, К. Ушинського, зокрема у 

навчальній літературі, а також хрестоматії І. Горбунова-Посадова, В. Лук’янської 

та ін., що мали більш пізнавальний, інтелектуально-світоглядний характер й були 

орієнтовані на підтримку, збереження, піклування, надання більш комфортних 

умов проживання для тварин. 

У дисертації підкреслено, що в ті роки було започатковано 

загальнопедагогічне осмислення напрямів, змісту і очікуваних результатів 

виховання у дітей гуманного і піклувального ставлення до тварин/свійських 

тварин. Проаналізована у дослідженні сукупність поглядів, ідей, підходів до 

розглядуваної проблеми дозволяє зробити висновок, що саме в ті десятиліття 

відбулося їх науково-педагогічне осмислення (І. Горбунов-Посадов, П. Каптерєв, 

Л. Толстой,), яке можна представити в наступному гаслі, виголошеному 

І. Горбуновим-Посадовим: «Розвинути, збудити, зміцнити в дітях любов, 

милосердя, братство – найдорожчі людські почуття, що власне складають душу 

нашого життя». До цього педагогічного осмислення доєднався й практичний 

розвиток, реалізований через декілька каналів: освіту (підручники і навчальна 

література), дитячу і просвітницько-популяризаторську літературу. 

Зроблено загальний висновок, що розглядувана проблема хоча й не 

перебувала у центрі уваги, але мала свою систему координат (навчальна 

література – література для дітей – пізнавально-природоохоронна), яка 

наповнювала зміст загальних ідей через художньо-образний і пізнавально-

світоглядний контекст.  
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3. Жовтневий переворот 1917 року докорінно змінив соціальну, економічну, 

політичну, культурну картину життя мільйонів людей на територіях, що входили 

до складу Російської імперії, зокрема на землях сучасної України, для якої 1917–

1921 роки стали роками визвольних змагань, частих змін влади, зовнішнього 

тиску і втручання, поділом країни на різні сфери політичних впливів, за якими 

слідувала зміна структури освіти та її світоглядної спрямованості. 

Встановлено, що в цей короткий історичний відрізок часу (1917–1921), 

здебільшого на сторінках навчальних книг для початкової освіти бачимо 

висвітлення життя та поведінки тварин. Вважаємо, що їх автори (Б. Грінченко, 

М. Грінченко, А. Кушніренко, Я. Чепіга та ін.) бачили в зверненні до цієї 

тематики елементи природовідповідного виховання української дитини, що 

відповідає селянському середовищу, сільському побуту, де живуть і співіснують 

різні сільськогосподарські та хатні тварини. Завданням і метою їх зображення у 

спеціально написаних для посібників оповіданнях і невеликих літературних 

творах, поміщених у них, було доброзичливе і помірковане, уважне ставлення до 

світу тварин. 

Зі встановленням радянської влади і посиленням її ідеологічного впливу на 

освіту виховна діяльність школи виступила як провідник соціоцентричних 

цінностей, що носили прагматичний характер. Але цей процес проходив 

поступово – упродовж 1920-х років у навчальних підручниках присутній опис 

життя і поведінки тварин, хоча цим темам й не приділяли належної уваги, більше 

з тим, в Україні ще перевидавали з невеликими ідеологічними поправками 

книжки для читання, створені в часи Української революції (Б. і М. Грінченків, 

Я. Чепіги, С. Черкасенка). 

Доведено, що у 1930–1950 рр. у навчальній і просвітницькій, 

популяризаторській літературі морально-етична складова шкільного освітньо-

виховного процесу, яка не несла в собі ідеологічного навантаження, відступала на 

другий план, натомість інформаційно-пізнавальна, прагматична, де домінував 

принцип корисності для суспільства, для «радянських людей», стала 
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першорядною. Такий підхід ще більше зменшив відсоток творів, що 

ознайомлювали з життям тварин. Розподіл до 1934 року на сільські («селянської 

молоді» «колгоспної молоді») та міські школи («робітничої молоді», «фабрично-

заводські семирічки») урізноманітнював тематику текстів про тварин відповідно 

до місць проживання дітей, але не змінював її спрямованості. 

Визначено й розкрито, що в ті роки була започаткована й отримала розвиток 

пізнавальна, популярна література для дітей про природу, світ рослин і тварин 

(«Лісова газета», оповідання В. Біанкі, Б. Житкова, М. Пришвіна та ін.), яка 

поєднувала науковий підхід з виховним. У такого роду дитячій літературі перше 

місце посідав природоохоронний складник, що давав знання, які наближали 

дитину до світу живої природи, тваринного світу з опертям на біологію, зоологію, 

хімію. 

Наголошено і розкрито, що на початку 1930-х років войовничий матеріалізм і 

сцієнтизм педагогів й ідеологів від освіти спровокували відмову від казки як 

жанру дитячої літератури, був підданий критиці притаманний казці анімалізм й 

антропоморфізм, що сприяли сприйняттю дітьми світу тварин як своїх друзів і 

партнерів. Не зважаючи на те, що ця заборона тривала недовго, до кінця 1930-х, 

вона залишила відбиток на відборі навчальної літератури для початкових класів. 

У дисертації висвітлено як українські дитячі письменники (Н. Забіла, 

О. Іваненко, О. Копиленко, Ю. Литовченко, П. Панч, М. Пригара, М. Трублаїні та 

ін.) долучилися до художньо-образного, емоційно-етичного ознайомлення дітей зі 

світом тварин, яке формувало у них добре, гуманне ставлення до нього, хоча їхні 

твори здебільшого не потрапляли до букварів і читанок. Такою була ситуація 

впродовж усього радянського періоду, який в дисертації загалом кваліфіковано як 

прагматично-сцієнтистький, коли тематику гуманізації взаємин «людина/дитина – 

тварина» вважали необов’язковою, другорядною, поза увагою головних 

ідеологічних пріоритетів. 

Охарактеризовано специфіку шляхів виховання у дітей приязного ставлення 

до тварин в останні десятиліття радянської влади, для яких характерне 
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зосередження на художньо-естетичному вираженні через візуалізацію, 

унаочнення образів тварин, втілених в анімаційному мистецтві. Цей напрям, 

позбавлений зайвої дидактичності, і нині продовжує відігравати позитивну роль у 

підходах до розв’язання обраної проблеми. 

4. Відповідно до наших підходів і провідних ідей у дисертації встановлено, 

що розглядуваний виховний процес, його спрямованість та результати не мають 

чітких обрисів та визначених меж, поза тим носять персоніфікований, 

індивідуалізований характер, тобто його носіями є особистості, які розвивали ідеї, 

що не були сприйняті, або ж йшли всупереч провідним тенденціям, що панували в 

той чи той відтинок часу. Ці ідеї стали для нас об’єктом вивчення й аналізу 

спадщини педагогів та діячів освіти різного статусу й наукової ваги, чий внесок у 

розгляд питань ставлення до тварин не втратив актуальності й донині. 

До таких визначних діячів належать особистості, які жили і працювали в 

різні роки, починаючи з другої половини ХІХ ст. й до наших днів. Аналіз їхніх 

праць показав, що, дотримуючись різних освітньо-виховних методик і прийомів, 

всі вони переслідували одну мету – виховання у дітей доброго, милосердного 

ставлення до світу живого, насамперед до тварин. Персоналії найбільш значущих 

постатей були виділені в окремі параграфи, інших було розглянуто в структурі 

загального викладу із застосуванням біографічного підходу.  

Відтак, у дослідженні виокремлено і проаналізовано життя та діяльність 

І. Горбунова-Посадова, який ще наприкінці ХІХ ст. теоретично обґрунтував ідею 

необхідності виховання у дітей з самого раннього віку милосердного та 

відповідального ставлення до тварин, а також разом зі своїми сподвижниками 

здійснював практичні кроки по втіленню гуманістичних ідей у життя (написання 

хрестоматій, випуск журналу, практичні поради дітям та батькам). В окремому 

параграфі розкрито також внесок В. Сухомлинського у виховання доброго та 

відповідального ставлення до тварин на основі діяльнісного, практико 

орієнтованого, піклувального підходу, що був застосований в керованій ним 

школі, а також змальовано світ тварин засобами художніх творів, з опертям на 
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етико-естетичне підґрунтя. До аналізу долучений також епістолярний доробок 

педагога, присвячений цій темі. У тексті дослідження розглянуто внесок окремих 

особистостей в різні аспекти порушеної проблеми, а саме: в розвиток 

філософсько-етичного осмислення теми (В. Борейко, Л. Толстой,); педагогічного 

(П. Каптерєв); розглянуто творчий шлях В. Біанкі, Б. Житкова, О. Копиленка, 

Б. Рябініна, М. Трублаїні та ін. 

Проаналізувавши їхній внесок, доходимо висновку, що їхні погляди залежали 

від багатьох чинників, зокрема, від загальної суспільної думки щодо питань 

ставлення до тварин, їх підтримки або ж критики, оскільки без аналізу контексту, 

в якому відбувалася діяльність тієї чи іншої особистості, неможливо повноцінно 

охарактеризувати внесок персоналії у розв’язання обраної нами проблеми. Під 

контекстом розуміємо насамперед вид діяльності тієї чи іншої особистості – 

філософсько-педагогічна, літературна, пізнавальна, методична, в якій вона 

найповніше змогла виразити свої ідеї та думки.  

Характерною рисою персоналізованого підходу до питань виховання 

милосердного ставлення до тварин є діалогічність, спрямованість на комунікацію 

з дітьми через емоційні, морально-етичні засади, суб’єкт – суб’єктну взаємодію, 

включення в цей процес особистого досвіду носіїв ідей. Зроблено висновок, що 

результати інтелектуальної та практичної роботи цих особистостей відігравали й 

продовжують відігравати значну роль у розвитку цієї тематики. 

5. У дисертації наголошено, що із здобуттям Україною незалежності 

гуманітарна література, включно з навчально-методичною, позбулася 

ідеологічного й партійно-класового підходу як обов’язкового, необхідного 

складника будь-яких наративів та текстів. Водночас Україна стала відкритою не 

лише до здобутків усього світу, а й до проблем та викликів, зокрема зростаючих 

екологічних ризиків, винищення природних ресурсів, екоциду, спровокованому 

воєнними діями, зникнення багатьох видів тварин, загрозливого погіршення 

здоров’я або смерті населення, насамперед дітей. Тому в тексті роботи 

наголошено, що сьогодні набувають особливої актуальності питання долучення 
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дітей, школярів до ознайомлення та розв’язання питань бережливого ставлення до 

природи, особливо світу живого, розробка різноманітних  підходів до формування 

у дітей ціннісного ставлення до тварин. 

З цією метою у дисертації розкрито й проаналізовано міжнародні та 

вітчизняні документи, спрямовані на охорону, підтримку тваринного світу, і серед 

них в першу чергу Європейську конвенцію про захист домашніх тварин, 

Всесвітню декларацію прав тварин, Закон України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження», частину з яких Україна ратифікувала та внесла деякі 

норми у власне законодавство. У дослідженні наголошено, що ці документи 

виступають правовою, законодавчою базою для охорони тваринного світу та 

одночасно теоретичними засадами, на які покликається відповідна діяльність. 

У дисертації з’ясовано, що ці зовнішні та внутрішні чинники здійснили 

помітний вплив на розвиток досліджуваного процесу як інтегрованого, який нині 

набуває ознак системності. Так, проаналізовано підручникову літературу крізь 

призму відповідної тематики та з’ясовано, що вона досить широко і 

репрезентативно представлена в підручниках для читання у початкових класах та 

інтегрованих підручниках для початкового навчання («Я і Україна»), у 

позакласному літературному читанні, з великою часткою пізнавального та 

емоційно-етичного контенту із залученням як авторів-класиків (більшою мірою), 

так і молодих українських письменників. Водночас відзначено, що в освітніх 

стандартах та програмах, на жаль, відсутні позиції, що вказують на необхідність 

виховання у дітей гуманістичного ставлення до живого, до тварин. 

У дослідженні підкреслено, що в підручниках для основної і старшої школи 

матеріали відповідної тематики почали поміщувати лише в останнє десятиліття, а 

до цього, навіть у незалежній Україні вони розглядали світ природи як «природні 

ресурси» – охорону надр, ґрунтів, вод, з позицій «корисності», що свідчить про 

продовження прагматично утилітарного ставлення до екології, до природи. Однак 

саме в останнє десятиліття підручники з екології демонструють суб’єктно-

пізнавальні, етичні засади. З огляду на це у дисертації проаналізовано підручники 
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з екологічної етики, у змісті яких представлені наративи гуманного ставлення до 

тварин, що, найповніше відповідає сучасним провідним тенденціям ціннісного 

ставлення до всіх живих істот. 

Охарактеризовано українську літературу для дітей, що отримала 

повноцінний розвиток у роки незалежності і в якій тема взаємодії дитини і 

тварини посідає значне місце. Розкрито погляди сучасних дослідників української 

літератури для дітей, які звертають увагу (і ми повністю поділяємо цю думку) на 

те, що письменники звертаються переважно до найменших читачів, широко 

використовуючи фентезі, анімалізм та антропоморфізм, які сприяють вихованню 

у дітей любові і милосердя до світу тварин. 

З’ясовано, що сукупність дій і зусиль щодо виховання у дітей милосердного 

ставлення до тварин підштовхнули до кардинальних змін у підходах до виконання 

цих завдань. На противагу утилітарно-прагматичній моделі постає відповідально-

діяльнісна, відповідально-усвідомлена з морально-етичним підґрунтям. Ці 

напрями – ознайомлення і введення школярів у екоетичну проблематику, 

формування цілісного етичного світогляду щодо живої природи, живих істот й 

зокрема тварин тлумачені в дослідженні як загальна тенденція, що триває. 

6. Висвітлюючи сучасні перспективні підходи до формування у дітей 

чуйного і ціннісного ставлення до тварин, підкреслимо важливість історико-

педагогічного складника цього процесу, що лежить в основі всіх сучасних та 

майбутніх підходів, надає змогу співвідносити інновації з традиціями, зберігає 

наступність, може виступати експертною оцінкою процесів, що тривають 

сьогодні.  

Відзначаємо як позитивну тенденцію наповнення цієї «нішевої» теми 

українською та перекладною літературою переважно західних авторів (Е. Гірш, 

К. Кантата), а останніми роками – також і коміксів, в яких поєднуються 

пізнавальні, емоційно-етичні та піклувальні мотиви з яскравими візуальними 

образами. 
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З метою долучення дітей до цієї тематики позашкільна освіта практикує 

методики та технології, що наповнені практично-діяльнісними змістовими 

компонентами. Наявність еколого-натуралістичних центрів у кожному місті, 

маленькому містечку, у багатьох школах стимулює розгортання широкої роботи 

по збереженню, відновленню фауни та флори. Їх діяльність є цінним внеском у 

освітньо-виховну роботу, яку потрібно підтримувати й розвивати.  

Перспективною вважаємо взаємодію еколого-натуралістичних центрів з 

благодійними фондами, що опікуються тваринами, їхнім утриманням, 

підгодовуванням, піклуванням про здоров’я. У своїй спільній роботі вони 

застосовують різні методи – проводять всеукраїнські конкурси творчих робіт, 

фото і відеоматеріалів, присвячених чотирилапим друзям, опановують методики, 

що мають на меті навчити дітей бути відповідальними за хатніх улюбленців. 

Виокремлено перспективну роль інформаційно-комунікаційних засобів, що 

сприяють поширенню серед дітей ідей та прикладів милосердного ставлення до 

тварин і залучення школярів до практичної діяльності у цій царині. Насамперед це 

«Гуманітарний екологічний журнал», який і нині виступає історіографічним 

джерелом, теоретичною основою і прогностичною перспективою 

природоохоронної, природозахисної діяльності загалом, й щодо світу тварин 

зокрема. Охарактеризовано як перспективні видання для дітей – журнал 

«Паросток», газету «Юний натураліст», що виходять за ініціативи Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. У них підняті важливі 

пізнавальні та світоглядні питання, а також надруковані дитячі листи, їхні перші 

художні спроби, присвячені тваринам. 

Виявлено і розкрито, що великого значення останніми роками набувають 

громадські доброчинні об’єднання (фонд «Щаслива лапа», «Асоціація захисту 

тварин»), що організовують і проводять діяльність згідно своїх програмних 

завдань. Установлено, що продуктивним і перспективним є поєднання методики 

діяльності доброчинних організацій з роботою шкіл, закладів дошкільної освіти, 

позашкільних установ/натуралістичних центрів, які реалізують спільні проєкти – 
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уроки доброти, різні конкурси, змагання тощо. Перспективним є й подальше 

розширення такої співпраці як робота з вихователями, учителями початкових 

класів, заняття в системі післядипломної педагогічної освіти: проведення модулів 

з біоетики («Люди/діти і тварини»). До цього переліку можна додати 

спостереження за живою природою, фотографування та зйомки відео, читання 

спеціальної та художньої літератури, перегляд освітніх каналів про природу, 

таких як Animal Planet, National Geographic, Discovery Science та ін. Також це 

можуть бути колективні або ж індивідуальні відвідування притулків для тварин, 

облаштування в школах «пташиних лікарень» або пунктів першої допомоги для 

тварин, лекції про веганство та вегетаріанство. 

Такий багатоаспектний підхід до проблеми дозволяє передбачити, що 

сформовані на особистісному рівні кожної дитини моральні якості – співчуття, 

співпереживання, милосердя, відповідальність, любов спільними зусиллями 

дорослих поступово переростуть у загальні соціально значущі та сприйняті 

багатьма важливі загальнолюдські цінності. 

Проведене історико-педагогічне дослідження не вичерпує всіх аспектів 

порушеної теми. Подальшого вивчення потребують питання історії зарубіжного 

досвіду в цій царині, розвиток ідей про відповідальне ставлення до домашніх 

тварин як складник сімейного виховання тощо. 
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a Детская литература / сост. Н. В. Чехов. М : «Польза» В. Антик и К̊, 1909. 256 с. С. 255–256. 
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b Друг животных : кн. о внимании, сострадании и любви к животным : гуманитар.-зоол. хрестоматия : пособие для 
преподавания в шк. и в семье основ. начал человечн. отношения к животным и правил. обращения с ними. Ч. 1. Для младшего 
возраста / сост. И. Горбунов-Посадов и В. Лукьянская. 5-е изд. М. : И. Н. Кушнерев и К°, 1915. 254 с. 
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c Друг животных : зоол. хрестоматия. Ч. 2. Для старшего возраста. Вып. 1. Жизнь повсюду (от холодных окраин до знойного 
юга) / сост. В. Лукьянская ; со вступ. ст. И. Горбунова-Посадова «Сострадание к животным и воспитание наших детей». М. : 
И. Н. Кушнерев и К°, 1909. 256 с. 
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d Друг животных : зоол. хрестоматия. Ч. 2. Для старшего возраста. Вып. 2. Жизнь в лесу / сост. В. Лукьянская. М. : 
И. Н. Кушнерев и К°, 1909. 348 с. 
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e Друг животных : зоол. хрестоматия. Ч. 2. Для старшего возраста. Вып. 3. Жизнь в полях и лугах, в степях и по проезжим 
дорогам / сост. В. Лукьянская. М. : И. Н. Кушнерев и К°, 1913. 320 с. 
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f Михеев И. С. Сочинение в начальной школе по картинкам. Кн. 7. Изд. 2-е. Казань : Тип. А. М. Петрова, 1906. 6 с., 13 л. ил. 
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g Там само. 
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h Михеев И. С. Сочинение в начальной школе по картинкам : кн. для учащих. 2-е изд. Казань : Тип. И. В. Ермолаевой, 1906. 
31 с. 
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i Там само. 
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І. Горбунов-Посадов (1864–1940) 
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Додаток Е 
Він тільки живий гарнийj  

Величезний гарний метелик Махаон сів на червону квітку канни. Сів і ворушить 
крильцями.  

До Махаона підкрався хлопчик, спіймав його. Тріпотить метелик, а вирватись не може. 
Хлопчик приколов його великою шпилькою до аркуша паперу. Крильця метелика й зів’яли.  

– Чого ти перестав тріпотіти крильцями, Махаоне? – питає хлопчик.  
Махаон мовчить. Хлопчик поклав аркуш із мертвим метеликом на підвіконня. За кілька 

днів дивиться – крильця посохли й розсипались, по черевці повзають мурашки.  
– Ні, він тільки живий гарний, – сказав засмучений хлопчик. – Коли крильця його 

тріпотять на квітці канни, а не на аркуші паперу.  
 

Чого у вівці сумні очіk  

Народилося маленьке ягня. Красиве таке, кучеряве. Сподобався його кучерявий смушок 
людині. Вона й убила ягня, здерла шкуру й вичинила її. Пошили донці пальто, смушком 
обшили рукава.  

Вийшла надвір маленька дівчинка в новому пальті й тішиться. Гладить долонькою 
кучерявий смушок.  

Побачила дівчинка вівцю. Стоїть вівця біля повітки й дивиться на дівчинку. Підійшла 
дівчинка ближче. Захотілося їй приголубити тварину. Думає: «Вівця має радіти, що в мене таке 
красиве пальто зі смушком».  

Підходить дівчинка до вівці, гладить її вовну, гладить голову. І дивується: чогось вівця 
не радіє, а дивиться на неї сполохано. Понюхала вівця смушкову нашивку рукава й забекала 
тривожно, журливо. – Чого вівця злякалась мого пальтечка? – здивовано питається батька 
дочка.  

– Чого в неї такі сумні очі?  
– Та це ж вівця – дурна істота. Вона не розуміє ласки, – відповів батько.  
 

До класу залетіла бджолаl  

Стояла тепла сонячна осінь. У третьому класі відчинено вікна. У класі тихо-тихо. 
Вчителька викликала до дошки Наталку. Вона має написати речення про осінній дощ. Щоб 
правильно писати слово «осінній».  

Тут усі почули, як задзижчала бджола. Вона залетіла в клас і стала кружляти по кімнаті. 
Ми поклали ручки, принишкли й почали стежити за бджолою. Вона підлітала то до столу, то до 
стіни. А відчинених вікон ніби й не бачила. Нам хотілося підказати: чого ж ти до вікна не 
летиш? Але боялися слово промовити, щоб не злякати бджолу.  

Ось вона покружляла навколо столу й вилетіла у вікно. Ми полегшено зітхнули. Надворі 
сяяло сонце. Наталка біля дошки посміхнулася й написала: «Осіннє сонце».  

 
j Сухомлинський В. О. Я розповім вам казку... : філософія для дітей / уклад. і авт. вступ. ст. О. В. Сухомлинська. Харків : 
Школа, 2016. 576 c. С. 52. 
k Там само. С. 378. 
l Там само. С. 468. 
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(Наші птахи)m 

 

 

 
m Education. Providing materials and resources for a more humane world. Lesson plans. ASPCA : Site. New York, 2008. URL: 
http://web.archive.org/web/20081011062926/http://www.aspca.org/site/PageServer?pagename=edu_lessonplans (date of appeal: 
13.12.2022). 
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 (Скільки коштує утримання домашнього улюбленця)n 

 

(Котячий IQ)o 

 

 
n Там само. 
o Там само. 
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p Про ратифікацію Європейської конвенції про захист домашніх тварин : Закон України від 21 вер. 2013 р. № 578-VІІ. 
Законодавство України : база даних / Верхов. Рада України. Дата оновлення: 08.08.2021. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/578-18#Text (дата звернення: 17.01.2023). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/578-18#Text
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Додаток Й 

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ДЕЯКИХ МІЖНАРОДНИХ УГОД ТА ДИРЕКТИВ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТВАРИННОГО ТА РОСЛИННОГО 
СВІТУq 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 47, ст.382) 

Верховна Рада України п о ст ано вл я є :  

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради 
УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 

1) частину другу статті 13 після цифр "51" доповнити цифрами "89", а після цифр "139" - 
словами і цифрами "частиною третьою статті 154"; 

2) статтю 29 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту: 

"Особливості порядку застосування конфіскації тварин встановлюються цим Кодексом та 
іншими законами України". 

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою; 

3) статтю 89 викласти в такій редакції: 

"Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами 

Жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у тому числі 
безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань, але не 
спричинило тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, а 
також інші порушення правил утримання, поводження та транспортування тварин, передбачені 
законодавством, крім передбачених статтями 85, 87-88-

2, 154 цього Кодексу, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить 
загрозу для її життя або здоров’я. 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо двох і більше тварин або 
групою осіб, або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке 
саме порушення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з 

 
q Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив 
Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу : Закон України від 21 лип. 2021 р. № 1684-IX. 
Законодавство України : база даних / Верхов. Рада України. Дата оновлення: 08.08.2021. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1684-20#Text (дата звернення: 17.01.2023). 
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конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя 
або здоров’я"; 

4) у статті 90: 

назву доповнити словами "або які охороняються відповідно до міжнародних договорів 
України, або які внесені до переліків рідкісних видів тварин і рослин, або які мають особливу 
наукову, природоохоронну та іншу цінність, або є такими, що перебувають під загрозою 
зникнення на відповідній території"; 

частину першу викласти в такій редакції: 

"Погіршення, знищення середовища перебування (зростання) тварин і рослин, види яких не 
занесені до Червоної книги України, але внесені до переліків рідкісних видів тварин і рослин, 
або які мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, або є такими, що 
перебувають під загрозою зникнення на відповідній території, знищення, незаконне або з 
порушенням встановленого порядку вилучення їх із природного середовища, а також 
порушення умов утримання (вирощування) тварин і рослин зазначених видів у ботанічних 
садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших спеціально створених штучних умовах, що 
призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження), інші порушення порядку охорони, 
використання і відтворення таких видів тварин і рослин - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого і на 
посадових осіб - від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією незаконно добутого"; 

доповнити частиною другою такого змісту: 

"Погіршення, знищення середовища перебування (зростання) тварин і рослин, види яких 
занесені до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів 
України, знищення, незаконне або з порушенням встановленого порядку вилучення їх із 
природного середовища, а також порушення умов утримання (вирощування) тварин і рослин 
зазначених видів у ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших спеціально 
створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження), інші 
порушення порядку охорони, використання і відтворення таких видів тварин і рослин - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого і на 
посадових осіб - від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією незаконно добутого"; 

5) статтю 154 викласти в такій редакції: 

"Стаття 154. Порушення правил утримання собак і котів 

Утримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, утримання 
незареєстрованих собак, приведення їх у громадські місця, вигулювання собак без повідків та 
намордників (крім собак, породи яких не внесені до Переліку небезпечних порід собак) чи в не 
відведених для цього місцях, а також неприбирання власником тварини її екскрементів під час 
перебування тварини у громадському місці (крім вигулювання у спеціально відведених для 
цього місцях) - 

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від десяти до 
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n610
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1283


231 

 

штрафу на посадових осіб - від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою повторно протягом року, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до 
шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю 
людини або її майну, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин"; 

6) абзац шостий пункту 9 частини першої статті 255 викласти в такій редакції: 

"громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63-70, 73, 76-77-

1, 78, 82, частини 
перша і третя статті 85, стаття 87, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-

4, 153)"; 

7) доповнити статтею 265-

5 такого змісту: 

"Стаття 265-

5. Особливості тимчасового вилучення тварини 

За наявності підстав вважати, що власником тварини вчинено порушення, за яке відповідно 
до цього Кодексу може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді конфіскації 
тварини, особа, уповноважена на складання протоколу про адміністративні правопорушення 
відповідно до статей 88-

1, 89 та 154 цього Кодексу, тимчасово вилучає тварину до набрання 
законної сили постановою у справі про адміністративне правопорушення. Про тимчасове 
вилучення тварини складається протокол або робиться запис у протоколі про адміністративне 
правопорушення. 

Порядок тимчасового вилучення тварини визначається Кабінетом Міністрів України. 

До тимчасового вилучення тварини застосовуються положення цього Кодексу щодо 
тимчасового вилучення речей та документів з урахуванням особливостей, встановлених цією 
статтею". 

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, 
ст. 131): 

1) частину другу статті 22 після слів і цифр "умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, 
частина третя статей 345, 346, 350, 377, 398)" доповнити словами і цифрами "жорстоке 
поводження з тваринами (стаття 299)"; 

2) текст статті 299 викласти в такій редакції: 

"1. Жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних, у тому числі з 
безпритульними тваринами, порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії призвели 
до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, нацьковування тварин одна на одну, 
вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, а також пропаганда, публічні заклики до 
вчинення дій, що мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, поширення матеріалів із 
закликами до вчинення таких дій - 

караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на 
строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини. 
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2. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією тварини. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені з особливою 
жорстокістю або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені 
активним способом, або насильницькі дії щодо тварини, спрямовані на задоволення статевої 
пристрасті, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини. 

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені з метою 
створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збут чи поширення зображень, 
творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини". 

3. Пункт 5 статті 85 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., 
№ 21, ст. 170) викласти в такій редакції: 

"5) створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах - зон визначеної 
конфігурації (форми) та розміру, у межах яких встановлюється режим ведення лісового 
господарства, що забезпечує довгострокове збереження: об’єктів Червоної книги України; 
об’єктів, внесених до переліків рідкісних або таких, що мають особливу наукову, 
природоохоронну та іншу цінність, або є такими, що перебувають під загрозою зникнення, 
видів тварин і рослин, що підлягають особливій охороні на відповідній території; типових та 
унікальних природних комплексів і об’єктів; місць розмноження диких тварин; найстаріших 
або визначних дерев та їх груп; інших місць, важливих для збереження біорізноманіття у лісах. 
Порядок створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах, їх площа та 
конфігурація, а також режим ведення лісового господарства в межах таких зон визначаються 
Кабінетом Міністрів України". 

4. Статтю 168 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради 
України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) доповнити частиною п’ятою такого змісту: 

"5. Якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я, 
уповноважена службова особа зобов’язана тимчасово вилучити таку тварину та забезпечити її 
утримання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України". 

5. У статті 21 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості 
Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502 із наступними змінами): 

1) частину третю доповнити словами і цифрами "при цьому діяльність національного 
природного парку спрямовується на доведення площі заповідної зони національного 
природного парку до рівня не менше 20 відсотків загальної площі"; 

2) доповнити частиною п’ятою такого змісту: 

"Зменшення заповідної зони не допускається, на межах заповідної зони встановлюються 
спеціальні знаки, а дороги, що ведуть у заповідну зону, перекриваються шлагбаумами". 

6. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради 
України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами): 

1) частину першу статті 26 доповнити пунктами 37-

2 і 37-

3 такого змісту: 

"37-

2) прийняття рішень про організацію та здійснення заходів щодо захисту тварин від 
жорстокого поводження; 
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37-

3) вжиття заходів та забезпечення дотримання заборони провадження діяльності 
пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин та іншої 
забороненої Законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження" діяльності в 
межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці"; 

2) у статті 43: 

у частині першій: 

пункт 24 викласти в такій редакції: 

"24) внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та 
інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками 
історії або культури, які охороняються законом"; 

доповнити пунктами 24-

1 і 24-

2 такого змісту: 

"24-

1) прийняття рішень про встановлення заборони на провадження суб’єктами 
господарювання господарської діяльності пересувних цирків з тваринами, пересувних 
звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин, що містить ознаки 
жорстокого поводження з тваринами, у межах відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці; 

24-

2) прийняття рішень про затвердження переліку видів тварин, що не занесені до Червоної 
книги України, але є рідкісними або мають особливу наукову, природоохоронну та іншу 
цінність, або є такими, що перебувають під загрозою зникнення, та підлягають особливій 
охороні на території відповідної ради"; 

частину третю доповнити пунктом 6 такого змісту: 

"6) прийняття рішень щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні". 

7. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 
14, ст. 97; 2013 р., № 46, ст. 640; 2015 р., № 25, ст. 194): 

1) статтю 31 доповнити частиною п’ятою такого змісту: 

"Підприємствам, установам, організаціям і громадянам забороняється добування диких 
тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі для використання 
цих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності, види яких зазначені у Додатку 
II Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі 
та/або занесені до Червоної книги України, крім добування в цілях і порядку, 
передбачених Законом України "Про Червону книгу України"; 

2) частину п’яту статті 39 викласти в такій редакції: 

"У період розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється: 

проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (у тому числі 
пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, концертів, фестивалів, використання 
моторних маломірних суден (крім їх використання під час здійснення контролю у сфері 
охорони, використання і відтворення рослинного і тваринного світу та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій); 

здійснення всіх видів рубок головного користування та всіх видів рубок формування і 
оздоровлення лісів на всіх лісових ділянках, що належать до відтворювальних ділянок 
відповідно до упорядкування мисливських угідь, високогірних лісів, приполонинних лісів, лісів 
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у ярах, балках і річкових долинах, лісових ділянок на схилах ярів, балок, обривів, осипів і 
зсувів, берегозахисних ділянок, лісових ділянок навколо витоків річок, уздовж межі з безлісною 
місцевістю, лісів у мокрих та сирих типах лісорослинних умов, у межах територій природно-
заповідного фонду; 

меліоративний вилов біоресурсів, здійснення науково-дослідного, науково-
конструкторського, науково-промислового лову із залученням технічної бази промислових 
рибальських підприємств, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах". 

8. Статтю 11 Закону України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради 
України, 2002 р., № 30, ст. 20; 2009 р., № 19, ст. 259; 2015 р., № 25, ст. 195; 2017 р., № 29, ст. 
315) доповнити частиною восьмою такого змісту: 

"Створення охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України - зон 
визначеної конфігурації (форми) та розміру, у межах яких встановлюється певний режим 
охорони, що забезпечує довгострокове збереження об’єктів Червоної книги України. Охоронні 
зони для збереження об’єктів Червоної книги України створюються на всіх землях, крім земель 
лісогосподарського призначення. Охорона об’єктів Червоної книги України на землях 
лісогосподарського призначення здійснюється, у тому числі, шляхом створення охоронних зон 
для збереження біорізноманіття у лісах. Порядок створення охоронних зон для збереження 
об’єктів Червоної книги України визначається Кабінетом Міністрів України". 

9. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної 
Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230 із наступними змінами): 

1) у статті 1: 

абзац десятий викласти в такій редакції: 

"біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним або біологічним способом здатності до 
відтворення потомства (репродуктивної здатності)"; 

після абзацу десятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту: 

"дельфінарій - підприємство, установа, організація, до складу якої входить комплекс 
інженерно-технічних споруд і систем для утримання в умовах неволі морських ссавців, а також 
для організації видовищ за їх участю; 

утримання диких тварин у напіввільних умовах - утримання у штучно створених умовах 
набутих у встановленому порядку диких тварин, за якого вони живляться переважно 
природними кормами, але не мають можливості вільного переміщення за межі штучно 
ізольованої ділянки; 

центр реабілітації тварин - юридична особа, створена з метою організації порятунку, 
утримання та лікування в умовах неволі тварин, що зазнали травми, стихійного лиха, 
незаконного вилучення з природного середовища, а також з метою фізичної та психологічної 
реабілітації таких тварин для повернення їх у дику природу або пожиттєвого утримання". 

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами 
чотирнадцятим - дев’ятнадцятим; 

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції: 

"жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у тому числі 
безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань, у тому 
числі спричинило тілесні ушкодження, каліцтво чи загибель, нацьковування тварин одна на 
одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення тварин 
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напризволяще, а також інші порушення правил утримання, поводження та транспортування 
тварин"; 

доповнити абзацами двадцятим - двадцять другим такого змісту: 

"каліцтво тварини - тілесне ушкодження, що призвело до втрати будь-якого органа або 
частини тіла тварини та/або до втрати фізіологічної функції органа тварини; 

тілесне ушкодження тварини - порушення анатомічної цілісності або фізіологічної функції 
органів і тканин тіла тварини, що виникає внаслідок дії одного чи декількох зовнішніх 
ушкоджуючих чинників; 

тестування собак - відбір для племінної роботи повноцінних за поведінковими реакціями 
собак, що відповідають вимогам стандарту"; 

2) у статті 9: 

частину п’яту доповнити абзацами п’ятим і шостим такого змісту: 

"наявність повідка для здійснення вигулу собак та інших домашніх тварин, які можуть 
становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, поза місцем постійного утримання таких 
тварин, а також намордника на собаках порід, що включені до Переліку небезпечних порід 
собак, що затверджується Кабінетом Міністрів України; 

наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками"; 

доповнити частиною дев’ятою такого змісту: 

"Забороняється утримувати тварин: 

особам, на яких накладалося адміністративне стягнення або застосовувалися заходи впливу 
за вчинення правопорушення, пов’язаного з жорстоким поводженням з тваринами, - протягом 
року з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення чи 
застосування заходів впливу; 

особам, які притягалися до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з 
тваринами або були звільнені від кримінальної відповідальності та провадження у справі 
закрито за нереабілітуючими обставинами, або стосовно яких були застосовані примусові 
заходи медичного чи виховного характеру, - протягом 10 років з дня набрання законної сили 
обвинувальним вироком суду або рішенням про звільнення від кримінальної відповідальності 
та закриття провадження у справі за нереабілітуючими обставинами, або рішенням про 
застосування, продовження, зміну примусових заходів медичного чи виховного характеру"; 

3) частину четверту статті 10 викласти в такій редакції: 

"Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин для 
припинення страждань тварини, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб"; 

4) статтю 16 викласти в такій редакції: 

"Стаття 16. Регулювання чисельності диких тварин, тварин, що не утримуються людиною, 
але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, та 
безпритульних тварин 

Регулювання чисельності диких тварин здійснюється відповідно до статті 32 Закону 
України "Про тваринний світ". 

Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, 
повністю або частково створюваних діяльністю людини, та безпритульних тварин здійснюється 
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методом біостерилізації з подальшими вакцинацією та ідентифікацією (кліпсуванням) або 
шляхом розміщення у притулки для тварин, центри реабілітації тварин чи під нагляд 
громадських та благодійних організацій, які зобов’язані забезпечити утримання та догляд за 
твариною з додержанням ветеринарних правил, або шляхом повернення тварин до ареалу 
перебування (місць вилову) для вільного проживання. 

Порядок регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають 
в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, та безпритульних тварин, а 
також їх розміщення у відповідних підприємствах, установах та організаціях чи повернення до 
ареалу перебування (місць вилову) затверджується Кабінетом Міністрів України"; 

5) у статті 17: 

у частині першій: 

абзац четвертий виключити; 

абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції: 

"при регулюванні чисельності диких тварин; 

за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інші хвороби, що 
підлягають повідомленню, або є носіями хвороб, що підлягають повідомленню, що 
підтверджено відповідним документом державної установи ветеринарної медицини"; 

доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту: 

"Перелік підстав для умертвіння тварин, наведений у частині першій цієї статті, є 
вичерпним. 

Забороняється умертвіння тварин для регулювання чисельності безпритульних тварин"; 

6) у статті 18: 

абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції: 

"нанесення побоїв, травм, отруєння тварин"; 

абзац четвертий частини третьої викласти в такій редакції: 

"примушування до нападу одних тварин на інших, у тому числі при тестуванні тварин"; 

7) статтю 20 доповнити частиною дев’ятою такого змісту: 

"Забороняється використання тварин як мішені при навчанні стрільбі або у змаганнях із 
стрільби"; 

8) статтю 21 доповнити частинами четвертою - шостою такого змісту: 

"Умови використання та утримання тварин у сільському господарстві повинні відповідати 
їх фізіологічним, видовим, породним та індивідуальним особливостям, притаманним для цього 
виду тварин, а також задовольняти їхні природні потреби в харчуванні, воді, сні, рухах, у 
природній активності та інші потреби, притаманні для цього роду тварин та породи. 

Забороняється: 

використання для роботи хворих, поранених, вагітних в останній третині вагітності або 
недогодованих тварин; 

використання у роботі з тваринами спорядження та інших засобів, що можуть призвести до 
травмування, каліцтва або загибелі тварин; 
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утримувати тварин у приміщеннях, в яких проводиться забій тварин або в яких знаходяться 
туші забитих тварин; 

насильне годування тварин, крім годування з лікувальною чи профілактичною метою, у 
тому числі забороняється здійснення діяльності з розведення та вирощування гусок та качок 
для отримання фуа-гра (жирної печінки); 

патрання, обсмалювання, зняття шкіри, копчення, відокремлення частин у тварин тощо до 
припинення серцебиття тварини. 

Під час проведення таврування, біркування, біостерилізації, обрізання частини дзьоба, 
видалення або обрізання рогів та інших болісних процедур обов’язково застосовуються методи 
знеболення"; 

9) у статті 22: 

абзаци четвертий і п’ятий частини першої виключити; 

доповнити частинами другою - восьмою такого змісту: 

"Забороняється бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин; дарувати домашніх 
тварин як призи, нагороди чи премії; завдавати домашнім тваринам болю, страждання або 
пригнічення; дресирувати тварин у спосіб, що завдає шкоди здоров’ю тварини та її загальному 
стану; умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та 
речовин, що призводять до отруєння. 

Забороняється жебракування з тваринами. 

Забороняється залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому 
людини при температурі повітря більше +20°С та менше +5°С. 

Забороняється замуровування тварин у підвальних приміщеннях. 

Забороняється залишати домашню тварину прив’язаною, якщо довжина прив’язі становить 
менше 20 метрів, крім собак, що виконують сторожові функції, для яких така довжина має 
становити не менше 10 метрів. 

Незалежно від довжини прив’язі забороняється залишати тварину без можливості 
сховатися у приміщенні, споруді тощо, прив’язаною під дією прямого сонячного проміння при 
температурі повітря більше +20°С або менше 0°С. 

Забороняється залишати домашню тварину прив’язаною без нагляду у громадських місцях 
чи місцях скупчення людей (поблизу зупинок, магазинів тощо), а також прив’язувати тварин до 
транспортних засобів та примушувати до бігу за моторними транспортними засобами"; 

10) у статті 23: 

назву після слів "Правила поводження з" доповнити словами "безпритульними тваринами 
та"; 

частину першу після слів "Регулювання чисельності" доповнити словами "безпритульних 
тварин та"; 

абзац другий частини другої доповнити словами "або іншим особам під опіку"; 

доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту: 

"Забороняється бити, вбивати, отруювати чи калічити безпритульних тварин. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#n187
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#n197
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Забороняється жебракування з безпритульними тваринами"; 

11) у статті 24: 

назву після слів "тимчасова ізоляція" доповнити словом "безпритульних"; 

частину першу доповнити двома реченнями такого змісту: "Повторному вилову (але не 
більше одного разу на рік) для проведення повторної вакцинації та адаптації підлягають 
тварини, які раніше були виловлені, ідентифіковані та зареєстровані. Такі тварини 
розміщуються у притулки для тварин або центри реабілітації тварин, або під нагляд 
громадських та благодійних організацій, які зобов’язані забезпечити утримання та догляд за 
твариною з додержанням ветеринарних правил, або повертаються до ареалу перебування (у 
місця вилову) для вільного проживання"; 

у частині третій слова "чи умертвіння" виключити; 

у частинах четвертій і п’ятій слова "собак, котів та інших домашніх тварин" замінити 
словами "безпритульних тварин"; 

частину шосту виключити; 

частину сьому викласти в такій редакції: 

"Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову можуть 
утримуватися на карантинних майданчиках комунальної служби або підприємств, що 
здійснюють вилов, і повертаються власникам або особам, які здійснюють опіку над такими 
тваринами, з дозволу ветеринарної установи після оплати вартості витрат на вилов і утримання 
або можуть бути передані притулкам для тварин, центрам реабілітації тварин чи громадським 
та благодійним організаціям, які зобов’язані забезпечити утримання та догляд за твариною з 
додержанням ветеринарних правил"; 

частину восьму виключити; 

12) статтю 25 доповнити частинами десятою - тринадцятою такого змісту: 

"Забороняється утримання великих хижих тварин, отруйних змій, хижих птахів, інших 
тварин, що становлять загрозу для людини, видів тварин, занесених до Червоної книги України 
та Додатка II до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування 
в Європі, у закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, базах відпочинку, 
оздоровчих закладах. 

Забороняється утримання тварин, визначених частиною десятою цієї статті, у квартирах, 
приватних будинках, на присадибних, дачних чи садових ділянках. 

Забороняється жебракувати з тваринами, а також надавати фотопослуги з дикими 
тваринами, крім зоопарків, цирків та дельфінаріїв. 

Забороняються пропаганда жорстокого поводження з тваринами, оприлюднення (публікації 
з описом, візуальні чи аудіодемонстрації) вбивства тварин для пропаганди жорстокого 
поводження з тваринами або заклики до таких дій, будь-які дії з метою створення зображень, 
кіно-, відео- та аудіопродукції, що пропагує жорстоке поводження з тваринами, збут чи 
розповсюдження творів, кіно-, відео- та аудіопродукції, комп’ютерних програм, зображень або 
інших предметів, що пропагують жорстоке поводження з тваринами"; 

13) частину першу статті 32 викласти в такій редакції: 

"Органи Національної поліції України здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу 
домашніх тварин (собак) у громадських місцях, за дотриманням вимог у сфері захисту тварин 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#n205
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#n219
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_032
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#n332
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від жорстокого поводження та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства у 
цій сфері"; 

14) розділ IV доповнити статтею 32-

1 такого змісту: 

"Стаття 32-

1. Повноваження місцевих рад у сфері захисту тварин від жорстокого 
поводження 

До повноважень місцевих рад на відповідній території і в межах їхньої компетенції 
належать: 

1) вжиття заходів та забезпечення дотримання заборони провадження діяльності 
пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин та іншої 
забороненої цим Законом діяльності в межах території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці; 

2) організація та здійснення заходів щодо захисту тварин від жорстокого поводження". 

10. Частину першу статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості 
Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379 із наступними змінами) доповнити пунктом 
33 такого змісту: 

"33) у межах своєї компетенції здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу 
домашніх тварин (собак) у громадських місцях, за дотриманням вимог у сфері захисту тварин 
від жорстокого поводження та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства у 
цій сфері". 

II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться 
в дію через три місяці з дня набрання чинності цим Законом. 

2. Кабінету Міністрів України: 

1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 
влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; 

2) поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону у 2022 році. 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня 
набрання чинності цим Законом прийняти рішення, необхідні для реалізації цього Закону. 

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

м. Київ 
15 липня 2021 року 

№ 1684-IX 

 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#n254
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Додаток К 
Додаток 2 

Навчальні завдання з екологічної етикиr  

В. Борейко 

Завдання 1 

Згідно з теорією прав природи, синиць, чижів не можна відловлювати для утримання в клітках, оскільки 
це порушує їхнє право на природну свободу в природному середовищі. Але тримаючи взимку птахів у 
клітці, ми таким чином рятуємо їх від безгодівлі. Як бути? 

Відповідь. Щоб захистити синиць та чижів від безгодівлі, не обов’язково їх відловлювати і тримати всю 
зиму в клітках, краще спорудити годівницю і підгодовувати їх у важкі часи у природі, що відповідатиме 
екоетичному підходу. 

Завдання 2 

У житті часто виникає ситуація, коли людині, щоб урятувати своє життя чи здоров’я, доводиться 
позбавляти життя комарів, гельмінтів, хвороботворних мікробів. Але вбиваючи їх, людина тим самим 
порушує їхнє право на життя. 

Відповідь. У цьому разі людина вдається до необхідної самооборони, що не заперечує екологічна етика. 

Завдання 4 

Мисливець-аматор убиває на полюванні зайця. На фермі розводять телят, яких також позбавляють 
життя. Як у першому, так і в другому випадку людина забирає у тварини життя. Однак чому аматорське 
полювання з позиції екологічної етики є аморальним, а вирощування телят на м’ясо так не засуджують. 

Відповідь. Уся різниця в цілях, мотиваціях дій. Мисливець-аматор убиває дику тварину не з метою 
харчування, як у другому випадку, а з метою розваги. Розвагу не можна вважати моральним 
обґрунтуванням для вбивства живої істоти. 

Завдання 6 

Активісти однієї зоозахисної організації закупили у зоомагазині всіх канарок і випустили їх на волю. Чи 
правильно це з погляду екологічної етики та права тварин на волю? 

Відповідь. Канарки є домашніми тваринами, для яких природним середовищем проживання стала клітка. 
Більш того, випущені на волю, й позбавлені людської опіки, вони просто загинуть. 

Завдання 8 

Вовки, що живуть у заповіднику, почали робити вилазки на сусідні із заповідників ферми, ріжучи 
худобу. Селяни звернулися до керівництва заповідника з вимогою знищити вовків. Як бути? 

Відповідь. Вовки також хочуть їсти м’ясо, як і люди. І мають, згідно з теорією прав природи, на це повне 
право. Адміністрація заповідника не повинна погоджуватися з вимогою селян на відстріл вовків у 
заповіднику, а лише може допомогти організувати якіснішу охорону сільськогосподарських тварин. 

Завдання 10 

Внаслідок будівництва багатоповерхового житлового будинку заплановано засипати піском і гравієм 
невелике болото, де мешкають жаби, черепахи та інша живність (червонокнижних видів немає). Як слід 
вчинити з погляду екологічної етики? 

 
r Борейко В. Е. Экологическая этика в школе : учеб. пособие / Киев. экол.-культур. центр. Киев, 2004. 90 с. 
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Відповідь. З погляду екологічної етики та захисту прав перелічених тварин (як індивідів) болото слід 
відстояти від знищення або, у крайньому разі, домогтися відшкодування збитків тваринам через відлов 
усієї живності з перенесенням в інше природне болото, або штучно створене. 

Завдання 12 

В Єллоустонському національному парку (США) стався такий випадок. Один дикий бізон провалився 
під лід на річці. Коли працівників парку запитали про допомогу тварині, вони відповіли, що це 
природний випадок, хай випливає чи тоне сам. Але кілька відвідувачів парку почали рятувати бізона, не 
знаючи, що працівники парку вирішили надати самій природі вирішити долю тварини. «Найсумніше, – 
сказав один із рятувальників пізніше, – цей бізон розумів, що ми намагаємося його врятувати. 
Знесилений, він поклав мені голову на ноги». Ніч була холодною, і на ранок бізон був мертвий. 
Журналіст, який про це писав, засудив службу національного парку. «Це зовсім не наукове питання, – 
сказав він, – це питання моральне». А що ви думаєте про це? 

Додаток 4. 

Вправа «Екологічна етика» 

В. Ясвін 

Основна мета 

Формування екологічності світогляду, розширення стратегій взаємодії з об’єктами природи, засвоєння 
технології взаємодії, посилення всіх компонентів особистісного ставлення до природи 

Орієнтовний час 

Одна година. 

Матеріали та підготовка 

Папір, ручка, компетентність ведучого щодо утримання тварин та рослин. 

Процедура 

Консультуючись із ведучим, учасники тренінгу обирають рослини або тварин, яких вони тепер чи в 
майбутньому збираються тримати у себе вдома з урахуванням своїх умов, можливостей та симпатій. 
Також за допомогою ведучого вони складають список усього, що їм слід підготувати, перш ніж тварина 
або рослина з’явиться у них у будинку. Потім учасники складають етичний кодекс утримання вдома 
об’єктів живої природи, в якому відображено обов’язки, зобов’язання, гарантії, очікування тощо по 
відношенню до обраної живої істоти. 

Примітка 

Найбільш ефективна ця вправа за умови сімейного тренінгу. У цьому разі кодекс оформлюють подібно 
до свого роду «контракту». Його підписують, з одного боку, всі члени родини, з іншого – один із них від 
імені даної тварини чи рослини. Цей член сім’ї має обстоювати інтереси тварини або рослини, а надалі 
виступати в ролі її «адвоката», що стежить за суворим дотриманням підписаного договору. (Найкраще, 
якщо цим «адвокатом» буде дитина). Загалом, у постійно діючій групі еколого-психологічного тренінгу 
може бути створена рада «адвокатів», яка регулярно збирається для обговорення та вирішення 
можливих проблем, що виникають з відстоюванням прав тварин та рослин у сім’ях. 
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Додаток Лs 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

s Борейко В. Є., Пустовіт Н. А. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : метод. посіб. для вчителів / Київ. 
екол.-культур. центр, Асоц. зоозахис. орг. України. Київ : Логос, 2011. 80 с. С. 8. 
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Додаток М 

ТЕМА 3t. 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ЛЮДИНОЮ Й ТВАРИНАМИ 

Форми і методи роботи з учнями 
Вправа «Законодавче врегулювання захисту тварин від жорстокості» 

Вправу пропонується виконувати у кілька етапів. Насамперед, слід ознайомити учнів із основними 
положеннями Закону України. Це доцільно здійснити у малих групах, кожна з яких вивчатиме і потім 
доповідатиме про окремий розділ Закону. Таку роботу можна провести на занятті у класі. 

На другому етапі належить з'ясувати відповідність умов утримання тварин (у зоопарку, зоокуточку, 
на фермі) вимогам Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження». Для цього слід організувати 
екскурсію до відповідного об'єкту в позаурочний час. Під час екскурсії школярі порівнюють умови 
утримання тварин з вимогами законодавства України і роблять висновки щодо дотримання цих вимог. 

Вправа «Моє ставлення до випадків жорстокості щодо тварин» 
Запропонуйте учням написати міні твір з визначеної теми і за бажанням прочитати його у класі. Учні 

мають можливість написати про свої враження, переживання щодо випадків, коли жорстоке ставлення 
до тварин допускали інші люди. 

Вправа «Моє поводження з тваринами: гуманне чи жорстоке?» 
Ця вправа доповнює попередню, оскільки надає учням можливість проаналізувати власну поведінку і 

усвідомити: чи не при& пускаються вони жорстокості по відношенню до тварин. Запропонуйте тим 
учням, хто має хатніх тварин (у місті) і сільськогосподарських тварин (у сільській місцевості) написати 
твір, у якому від імені тварин розповісти про те, як ставляться до них їх господарі, про умови, в яких 
вони утримуються. В сільській місцевості слід акцентувати увагу не лише на сільськогосподарських 
тваринах (до яких відносять корів, свиней, коней, кіз, овець, курей і інших птахів), а й на ставленні до 
утримання в господарстві собак, кішок. Подібний твір можуть написати й учні, які не мають тварин 
самі, а спостерігали поведінку інших стосовно тварин. 
 

ТЕМА 4u. 

ОСНОВНІ БІОЛОГІЧНІ Й ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ ТВАРИН. ПРАВА ТВАРИН. 
П’ЯТЬ СВОБОД СВІЙСЬКИХ ТВАРИН 

Форми і методи роботи з учнями 

Вправа 1 

Ознайомте учнів з інформацією щодо безпритульних тварин. Утворіть з учнів дві великих групи. 
Завдання першої – підготувати аргументи на користь того, щоб взяти додому безпритульну тварину і 
потім утримувати її. Інша група має підготувати аргументи проти такого вчинку. Відведіть групам час 
(5–7 хвилин) аби вони змогли обговорити завдання і підготуватися. Дайте можливість висловлюватися 
по черзі представникам кожної групи: свій аргумент наводить перша група, на що друга наводить свій 
контраргумент. Потім – знову перша, і так доти, доки учні не вичерпають своїх можливостей... 

Допоможіть учням дійти висновку, що у житті трапляються ситуації, вирішення яких залежить від 
моральної позиції, переконань людини. Єдине, що можна стверджувати з упевненістю, це те, що за долю 
домашніх тварин завжди відповідальна людина. 

Вправа 2. Аналіз ситуацій 
 

t Борейко В. Є., Пустовіт Н. А. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : метод. посіб. для вчителів / Київ. 
екол.-культур. центр, Асоц. зоозахис. орг. України. Київ : Логос, 2011. 80 с. С. 33–39. 
u Там само. С. 40–49. 
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Утворіть кілька груп по 5 учнів у кожній. Кожна група отримує картку, на якій записана одна з 
ситуацій (перелік і зміст ситуацій Ви можете легко «підгледіти» у повсякденному житті). Приклади 
ситуацій: 

1.«Ви щодня спостерігаєте як ваша подружка виносить на прогулянку щеня спанієля. Пес вже 
чималенький, він ледве вміщується на руках у дівчинки, проте вона міцно тримає його, і будь-які спроби 
собаки вирватися зазнають поразки... 

А от інший власник піклується про «спортивно-мисливську» форму свого спанієля: він нацьковує 
його на диких качок, що оселились у міському ставку...» 

Хто з власників і які норми екологічної етики порушує? Що б ви порадили кожному з них? 

2.«Дві подружки гуляють зі своїми пекінесами. Обидва собаки доглянуті, вичесані... один з песиків 
зручно вмостився на руках господині. Інший – на повідку намагається встигнути за своїх коротких 
лапках за швидкою ходою дівчинки, яка не помічає, що повідець натягнутий, як струна, і песик просто 
волочиться по землі...» 

Які права і свободи тварин порушують власники? Що ви їм порадите? 

3.«Ваші знайомі завели собаку. Але їх дратує, коли він гавкає. Тому вони забороняють йому це 
робити...» 

Які права і свободи тварини порушено? Чи можна взагалі відучити собаку гавкати? Що ви порадите в 
цьому разі? 

4.«У одній з квартир на вашому поверсі живе собака. Дякуючи йому, ви завжди знаєте, коли сусіди 
повертаються додому – пес перестає вити і скиглити...» 
Про що свідчить така поведінка тварини? Що можна порадити в цьому разі? 

5.«Вашому товаришеві батьки дозволили взяти щеня. Але утримувати його виявилось непростою 
справою! Песик скрізь залишає калюжі, гризе меблі і взуття... Батьки були у розпачі і запропонували 
зачиняти щеня на балконі...» 

Чи можна вважати правильним таке рішення? Що запропонували б ви? 

Відведіть групам до 10 хвилин на обговорення ситуацій, після чого надайте час для виступу 
представників кожної з груп. Інші учасники можуть доповнювати або спростовувати запропоновані 
оцінки і рішення. 

Подякуйте всім за роботу. Порадьте учням вдома ще раз переглянути інформацію про права і свободи 
тварин. 

Вправа 

Проведіть дискусію з проблеми: «Чи можна вважати рівноцінним обмін: життя на знання?» 

Вправа 

Разом з учнями організуйте виставку косметики (упаковки), не тестованої на тваринах. Проведіть 
екскурсії на цю виставку для батьків, учнів інших класів. Поясніть переваги такої косметики з етичної 
позиції. 
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Додаток Н 
Погризені капціv 

(автор: Ельвіна Москалик, менеджер проекту «Біоетика» БО «БФ» «Щаслива лапа») 

 Незважаючи на зручність свого лежачка, цього вечора Басік довго не міг заснути. Він 
намагався пригадати слова свого господаря Назара. «Як же він сказав: «безкоштовний», 
«безгрошовий»? Ну як, ну як же він сказав, і що це значить?», – постійно подумки перепитував 
себе пес. А почалось все сьогоднішнього, далеко не найкращого, ранку, коли прокинувшись, 
господар помітив, що Басік знову погриз його капці. 
 Справа в тому, що Басік лише місяць жив у новій родині із Назаром, Ольгою та їх 
чарівним сином Остапом. Незважаючи на такий короткий період часу, пес вже встиг зіпсувати 
дві пари капців свого дорослого господаря. «І чому мені говорять, що цього не можна робити? 
Невже через таку дрібницю вони вирішать повернути мене до притулку, – думав чотирилапий. 
– І це після стількох чудових ранкових та вечірніх прогулянок, теплих обіймів та веселих 
вихідних». 
Неприємності продовжились під час прогулянки на вигульному майданчику. Поки Басік грався 
зі своїм маленьким господарем Остапом, до його батька підійшов чоловік. Він почав вихваляти 
Басіка та задавати дивні питання: «Який у вас швидкий та розумний пес. Давно він у вас? 
Знаєте, у мене є дочка Вероніка, і ваш пес їй дуже сподобався. Готовий заплатити вам, якщо 
ви….». Подальшу розмову Басік чув лише уривками, адже Остап побіг до свого однокласника 
та його собачки по кличці Фоксі. Поводок, прикріплений до нашийника Басіка, потягнув його 
за маленьким другом. Ось що зміг розчути Басік за гавканням собак та розмовами інших 
господарів: 
«І платити не потрібно, а можна просто… Погризені капці… До притулку… Завтра зранку…», 
– говорив Назар. А ще було якесь невідоме слово, яке Басік ніяк не міг пригадати: 
«безкоштовний» чи «безгрошовий». 
 Вдома пес дуже боявся почути, що його можуть віддати в чужу родину, а може й гірше – 
до притулку. Тому Басік, навіть не подивившись на третю, і останню, пару капців Назара, пішов 
до свого лежачка. Маленький Остап побачив сум в очах у хвостатого друга, присів біля нього, 
обійняв та погладив шерстку. 
 Басік весь вечір згадував вранішню прогулянку: і підозрілого незнайомого чоловіка, і 
розмову зі своєю знайомою Фоксі. «Цікаво, Фоксі стверджувала, що знайти нову родину їй 
допомогла чарівна мисочка в блакитний горошок. А в мене такої немає, і не було. Дивно… А 
ще вона стверджує, що не гризе капці своїх господарів. Невже вона не так сильно їх любить? 
Ось я щодня намагаюсь показати своєму господарю, як багато він для мене значить». 
 Пізно ввечері Остапа покликали батько з матір’ю. Спочатку Басік не хотів йти з 
хлопцем, щоб не почути гіркої правди. Та трохи подумавши, чотирилапий вирішив, що краще 
дізнатись все зараз, ніж чекати у невідомості до ранку. Ось що почув хвостатий у кімнаті 
батьків Остапа. …Складіть продовження розповіді, використовуючи вирази: «і платити не 
потрібно, а можна просто», «погризені капці», «до притулку», «завтра зранку». 
 

 
v ІІІ Всеукраїнський конкурс «Гуманне ставлення до тварин». Happy Paw : сайт. URL: 
https://happypaw.ua/ua/bioethics/news/one/3000002 (дата звернення: 17.01.2023). 

https://happypaw.ua/ua/bioethics/news/one/3000002
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Додаток Пw 

  

 
w Спектор О. М., Єнжеєвська Л. М., Москалик Е. А., Хайленко А. О. Гуманне та відповідальне ставлення до тварин : метод. 
посіб. / БО БФ «Щаслива лапа». Київ : Компринт, 2018. 87 с. 
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розвідок: від традицій до новацій : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-методол. 

семінару з історії освіти, 21 жовт. 2020 р., Київ / НАПН України, Від-ня заг. 

педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та ін. 

Київ, 2020. С. 41–43. URL: https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/11/Doslidnytski_pidkhody_do_istoryko-pedahohichnykh-

rozvidok-2020.pdf (дата звернення: 06.12.2022). 

 17. Сухомлинська Л. В. Онлайн-проєкт «Казки В. О. Сухомлинського у 

підручниках та посібниках О. Я. Савченко». Олександра Яківна Савченко. Уроки 

співпраці і спілкування : зб. матеріалів Перших всеукр. пед. читань пам’яті 

О. Я. Савченко, 4 листоп. 2021 р., Київ / НАПН України та ін. Київ, 2021. С. 85–

87. URL: https://undip.org.ua/library/oleksandra-yakivna-savchenko-uroky-spivpratsi-i-

spilkuvannia-zbirnyk-materialiv-i-vseukrainskykh-pedahohichnykh-chytan/ (дата 

звернення: 06.12.2022). 

 18. Сухомлинська Л. В. Питання розвитку особистості дитини в текстах з 

реформування освіти в незалежній Україні: історіографічний аспект. 

Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 7 листоп. 2019 р. / НАПН України, Від-ня заг. 

педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 

2019. С. 102–103. URL: https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/12/abstracts_collection_2019.pdf (дата звернення: 06.12.2022). 

 19. Сухомлинська Л. В. Про зміст і напрями роботи Міжнародної науково-

практичної конференції «Європейська педагогіка і Василь Сухомлинський як 

сучасний педагог-гуманіст» (Київ, 1993). Інформаційне забезпечення сфери 
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освіти та науки України : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Держ. наук.-пед. б-ки 

України ім. В. О. Сухомлинського за результатами наук. дослідж. у 2020 р., 

22 груд. 2020 р., Київ / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Вінниця, 2020. С. 43–45. URL: 

https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf (дата 

звернення: 06.12.2022). 

 20. Сухомлинська Л. В. Художня спадщина В. Сухомлинського в матеріалах 

Міжнародних та Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у 

діалозі з сучасністю». Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки 

України : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Держ. наук.-пед. б-ки України 

ім. В. О. Сухомлинського за результатами наук. дослідж. у 2021 р., 21 груд. 

2021 р., Київ / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського. Вінниця, 2021. С. 46–48. URL: 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/abstracts_collection_2021.pdf (дата 

звернення: 06.12.2022). 

 21. Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня 

народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська … 

Л. В. Сухомлинська та ін. ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред. 

Л. Д. Березівська ; бібліогр. ред. Є. Ф. Демида. Вінниця : Твори, 2018. 395 c. URL: 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/Sukhomlynskyy_pokazhchyk_2018.pdf 

(дата звернення: 06.12.2022). 

Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати 

дослідження: 

 22. Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, концепції, 

проекти (1991–2017) : хрестоматія / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д. … 

Сухомлинська Л. В. та ін. ; наук. ред.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д. 

Вінниця : Твори, 2019. 524 с. URL: https://dnpb.gov.ua/wp-
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content/uploads/2019/07/Anthology_of_texts_on_reforming_education_in_Ukraine_20

19.pdf (дата звернення: 06.12.2022). 

 23. Міжнародні та всеукраїнські педагогічні читання «Василь 

Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (1993–2020) : наук.-допом. бібліогр. покажч. 

/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: 

Сухомлинська О. В., Сухомлинська Л. В., Страйгородська Л. І. та ін. ; наук. 

консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. 

Демида Є. Ф. Вінниця : Твори, 2022. 457 с. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2022/08/pedahohichni_chytannya_pokazhchyk-2022.pdf (дата 

звернення: 06.12.2022). 

 24. Сухомлинська Л. В. Листи В. Сухомлинського про ціннісне ставлення 

до світу живого як джерело біографістики. Науково-педагогічні студії. 2020. 

Вип. 4. С. 54–63. DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-54-63. 

 25. Сухомлинська Л. В. Світ казок Василя Сухомлинського у сучасному 

інформаційному просторі України. Василь Сухомлинський в діалозі з сучасністю : 

колект. монографія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Івано-Франківськ, 2020. 

С. 223–230. 
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Додаток С 

Відомості про апробацію результатів дослідження 

1. ХХІV Всеукраїнські педагогічні читання «В. О. Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю. “А що там за лісом?...”: філософія для дітей» (м. Житомир, 

22.09.2017). Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему: 

«Оповідання й казки Василя Сухомлинського для дітей та їх 

розповсюдження в Україні й світі»). 

2. ІІІ Грінченківська наукова зимова школа для магістрантів, аспірантів і 

докторантів у галузі знань «освіта/педагогіка» (м. Київ, 21.02.2018). 

Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему: «Діяльність 

читального залу Фонду В. О. Сухомлинського ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського». 

3.  Всеукраїнський науково-практичний семінар «Василь Сухомлинський і 

сучасне дошкілля: до 100-річчя з дня народження (м. Київ, 30.03.2018). 

Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему: «Література для 

дітей читального залу Фонду В. О. Сухомлинського: загальний огляд, 

спрямованість, цільова аудиторія». 

4. Круглий стіл «Сухомлинському пишуть» (м. Київ, 16.04.2018). Форма 

участі – виступ на тему: «Листи як форма звертання до читача в 

педагогічних працях В. Сухомлинського».  

5. Всеукраїнський освітній форум «Нова українська школа – діалог з 

В. О. Сухомлинським» (м. Херсон, 25-26.04.2018). Форма участі – виступ 

на секційному засіданні на тему: «Світ казок Василя Сухомлинського в 

сучасному інформаційному просторі».  

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка педагога ХХІ 

століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» (м. Переяслав-

Хмельницький, 22.05.2018). Форма участі – виступ на секційному 

засіданні на тему: «Епістолярна форма звертання до вчителя в 

педагогічному доробку Василя Сухомлинського».  
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7. Круглий стіл «Серце віддаю дітям» (до 100-річчя від дня народження 

В. О. Сухомлинського та 50-річчя виходу книги) (м. Київ, 13.09.2018). 

Форма участі – виступ на тему: «”Турбота про живе і Прекрасне” – 

основа виховання доброти і людяності (за книгою “Серце віддаю 

дітям”)». 

8. Наукова сесія історико-педагогічних студій «Ціннісний потенціал 

педагогіки Василя Сухомлинського в умовах розбудови Нової української 

школи» (м. Київ, 26.09.2018). Форма участі – виступ на секційному 

засіданні на тему: «Сторінками творчості та життя Василя 

Сухомлинського»). 

9.  Х Міжнародна науково-практична конференція та ХХV Всеукраїнські 

педагогічні читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у 

вітчизняному та міжнародному вимірах» (м. Кропивницький, 04-

05.10.2018). Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему: «Світ 

живого у педагогіці В. Сухомлинського».  

10. Хакатон «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського і Нова українська 

школа» (м. Фастів, 10.10.2018). Форма участі – виступ на пленарному 

засіданні на тему: «Василь Олександрович Сухомлинський і сучасність у 

контексті Нової української школи».  

11. International Symposium on Sukhomlinski’s Educational Thought and Modern 

Education: In memory of the 100th Anniversary of Sukhomlinski’s Birthday 

(м. Пекін (КНР), 03-04.11.2018). Форма участі – виступ на секційному 

засіданні на тему: («Казки В. Сухомлинського про необхідність праці в 

житті дитини»). 

12. ІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному 

вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти» (м. Київ, 

28.11.2018). Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему: 

«Художньо-етичні мініаютри В. Сухомлинського: сутність та 

перспектива застосування у різних освітніх середовищах». 
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13. Всеукраїнський вебінар «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку 

дитини» (м. Київ, 04.12.2018). Форма участі – виступ на пленарному 

засіданні на тему: «Поширення сухомлиністики в Україні та світі». 

14. ІІІ-я Міжнародна конференція «Педагогічна компаративістика і 

міжнародна освіта – 2019» (м. Київ, 11.04.2019). Форма участі – виступ на 

секційному засіданні на тему: «Зарубіжний освітньо-виховний досвід 

гуманного ставлення до тварин в країнах ЄС».  

15. Круглий стіл «Василь Сухомлинський у літературі та мистецтві» (м. Київ, 

18.04.2019). Форма участі – виступ на тему: «Постать 

В. О. Сухомлинського в українській нумізматиці».  

16. Всеукраїнський науково-практичний семінар у рамках Всеукраїнського 

фестивалю науки «Форми репрезентації джерел з історії освіти» (м. Київ, 

15.05.2019). Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему: 

«Дитячий малюнок як форма репрезентації художньої спадщини 

В. Сухомлинського».  

17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка у вимірі 

соціокультурних досліджень» (м. Херсон, 30.05.2019). Форма участі – 

виступ на секційному засіданні на тему: «Гуманне ставлення до живої 

природи в працях вітчизняних педагогів: історичний аспект».  

18. XXVI Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у 

діалозі із сучасністю. Методична спадщина педагога в контексті ідей 

Нової української школи» (м. Рівне, 27.09.2019). Форма участі – виступ на 

секційному засіданні на тему: «Шкільний сад – складова освітньо-

виховного середовища школи Сухомлинського».  

19. Науково-практичний семінар для вчителів початкової ланки, вихователів-

методистів ЗДО «Природа – частинка нас самих, а байдужість до природи 

– це байдужість до власної долі» (м. Бровари, 17.10.2019). Форма участі – 

виступ на тему: «”Світ живого і прекрасного” у педагогіці 

В. О. Сухомлинського – основа екологічного виховання».  
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20. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне забезпечення 

сфери освіти та науки: до 20-річчя ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського» (м. Київ, 07.11.2019). Форма участі – виступ на 

секційному засіданні на тему: «Питання розвитку особистості дитини в 

текстах з реформування освіти в незалежній Україні: історіографічний 

аспект».  

21. Круглий стіл «Фотографії як джерело розкриття діяльності школи в 

Павлиші: про що говорять старі фотографії» (м. Київ, 20.11.2019). Форма 

участі – виступ на тему: «Відображення повсякдення в дитячих 

фотопортретах учнів Павлиської середньої школи».  

22. Круглий стіл з нагоди 45-річчя Педагогічно-меморіального музею 

В. О. Сухомлинського (смт. Павлиш, 20.02.2020). Форма участі – виступ 

на тему: «Співпраця читального залу Фонду В. О. Сухомлинського з 

шкільними бібліотеками».  

23. Круглий стіл «Збірки творів В. О. Сухомлинського: літературно-

педагогічний дискурс» (м. Київ, 27.05.2020). Форма участі – виступ на 

тему: «Про першу збірку художніх мініатюр Василя Сухомлинського 

“Блакитні журавлі”».  

24. ХХVІ Всеукраїнські педагогічні інтернет-читання «Василь 

Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь 

призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи» 

(м. Київ, 30.09.2020). Форма участі – виступ на секційному засіданні на 

тему: «Листи В. О. Сухомлинського про ціннісне ставлення до світу 

живого як джерело біографістики».  

25. V Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти 

«Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до 

новацій» (м. Київ, 21.10.2020). Форма участі – виступ на секційному 

засіданні на тему: «Довкілля та природоохоронна тематика у змісті 
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Всеукраїнських педагогічних читань “Василь Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю (1993-2020)”».  

26. Звітна науково-практична конференція ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського «Інформаційне забезпечення сфери освіти 

України» (м. Київ, 22.12.2020). Форма участі – виступ на секційному 

засіданні на тему: «Про зміст і напрями роботи Міжнародної науково-

практичної конференції “Європейська педагогіка і Василь Сухомлинський 

як сучасний педагог-гуманіст” (Київ, 1993)».  

27. Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції забезпечення 

якості освіти» (м. Дніпро, 22.01.2021). Форма участі – виступ на 

секційному засіданні на тему: «Відображення світу казок 

В. О. Сухомлинського у підручниковій літературі О. Я. Савченко». 

28. Круглий стіл «До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя 

Сухомлинського (пам’яті О. Я. Савченко присвячується)» (м. Київ, 

24.03.2021). Форма участі – виступ на тему: «З історії зв’язків 

Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського з китайськими 

освітянами». 

29. VІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти 

«Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: 

історія і сучасні підходи» (до Всеукраїнського фестивалю науки – 2021) 

(м. Київ, 19.05.2021). Форма участі – виступ на секційному засіданні на 

тему: «Включення В. О. Сухомлинським поняття “духовність” у 

загальнопедагогічний дискурс».  

30. ХІ Міжнародні та XXVIIІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь 

Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Розмірковуємо про художньо-

емоційний світ дитинства» (м. Ужгород, 24.09.2021). Форма участі – 

виступ на секційному засіданні на тему: «Любов до живого в художньо-

емоційному баченні В. О. Сухомлинського (за казками та оповіданнями)». 
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31. Круглий стіл «Побут сільського школяра в доробку Василя 

Сухомлинського» (м. Київ, 19.10.2021). Форма участі – виступ на тему: 

«Хатні обов’язки сільської дитини в художніх творах 

В. Сухомлинського».  

32. І Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті О. Я. Савченко «Олександра 

Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування» (м. Київ, 04.11.2021). 

Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему: «Онлайн-проєкт 

“Казки В. О. Сухомлинського у підручниках та посібниках 

О. Я. Савченко”».  

33. IV Міжнародна наукова конференція «Соціально-правові аспекти 

розвитку та безпеки дитини». Онлайн-конференція (м. Рівне, 19.11.2021). 

Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему: «Формування у 

дітей ціннісного ставлення до світу живого як важливий напрям 

сучасного виховання».  

34. Звітна науково-практична конференція ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського «Інформаційне забезпечення сфери освіти 

України» за результатами наукових досліджень у 2021 р. (м. Київ, 

19.12.2021). Форма участі – виступ на тему: «Художня спадщина 

В. Сухомлинського в матеріалах Міжнародних та Всеукраїнських 

педагогічних читань “Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю”». 

35. ХІІ Міжнародні та ХХІХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь 

Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Шлях до серця дитини в 

травматичних ситуаціях життя» (м. Чернігів, 30.09.2022). Форма участі – 

виступ на пленарному засіданні на тему: «В. Сухомлинський – директор 

школи у роки Другої світової війни». 

36. Науково-практична конференція «Практико-орієнтований підхід до 

розвитку педагогічної та психологічної освіти в міждисциплінарному 

дискурсі» (м. Миколаїв, 13.10.2022). Форма участі – виступ на пленарному 
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засіданні на тему: «В. Сухомлинський – директор школи у роки Другої 

світової війни». 

37. Круглий стіл «Будівлі й класні кімнати в школі Василя Сухомлинського 

крізь призму історії та сьогодення української освіти» (м. Київ, 

26.10.2022). Форма участі – виступ на тему: «Шкільний сад як природний 

складник комплексу будівель Павлиської школи». 
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	Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець ХІХ – початок ХХІ століття, тобто від зародження суспільної уваги і зацікавленості до питань доброзичливого ставлення до тварин серед дорослих і дітей й до сьогодення, коли окреслені елементи системного п...
	Ситуація в освіті щодо проблем виховання у дітей ціннісного ставлення до світу тварин стає більш оптимістичною та усвідомленою з появою на педагогічній сцені видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського. Саме проблеми охорони д...
	Найбільш цікавим для розгляду нашої теми є розділ з першої частини книги «Турбота про живе і прекрасне», що починається словами: «Мене дуже непокоїла байдужість окремих дітей до живого і прекрасного в навколишньому світі, тривожили вчинки, що свідчили...
	У багатьох оповіданнях педагог описує дбайливе ставлення до тварин, догляд за ними і надання допомоги. Перелічимо ці мініатюри за порядком їх розташування у книзі «Я розповім вам казку… Філософія для дітей»:
	Як Миколка став хоробрий (с. 111);
	Покинуте кошеня (с. 120);
	Зайчик під час завірюхи (с. 145);
	Карасик в акваріумі (с. 144);
	Врятував жабенят (с. 283);
	Ластівка з перебитим крилом (с. 283–284);
	Як ми врятували пташенят жайворонка (с. 297–298);
	Щоб метелик не вколовся (с. 305);
	Петрик, собака й кошеня (с. 305– 306);
	Кошеня за пазухою (с. 311);
	Вогник у вікні (с. 339);
	Дивний мисливець (с. 346);
	Врятував сонечко (с. 375);
	Як ми знайшли в лісі гніздечко (с. 396);
	Соловейкове гніздо (с. 527–528).
	Або ж, навпаки, у мініатюрах йдеться про жорстокість чи байдужість, виказану дорослими або ж дітьми:
	Гніздо вивільги (с. 93);
	Зупинена рука (с. 43);
	Смерть собаки (с. 258–59);
	Що посієш, те й пожнеш (с. 303);
	Горіхи для білочки (с. 304–305);
	Жорстокість (с. 316–317);
	Борисова шпаківня (с. 319);
	Рогатка та горобине гніздо (с. 322);
	Він зненавидів красу (с. 338);
	Кинули слово на вітер (с. 404);
	Чому плаче синичка (с. 431–432).
	До того ж, В. Сухомлинський одухотворював рослинний світ та навіть природні явища, спонукав дітей до замилування ними і через усвідомлення їх краси та тендітності формував бажання не заподіяти будь-яку шкоду живій природі:
	Вивільга (с. 127);
	Як діти раділи, а Ялинка плакала (с. 132);
	Чому Андрій засумував (с. 161);
	Зневага (с. 233);
	Веселка в камінчикові (с. 291);
	Хлопчик і лопух (с. 375–376);
	Корисний чи шкідливий? (с. 398–399);
	Треба ж врятувати волошки… (с. 417–418);
	Оля-чарівниця (с. 425);
	Дятел і дівчинка (с. 522–523).
	Окремі новели присвячені вірності та дружбі між людиною та твариною:
	Прощання з конем (с. 121);
	Гніздо в шапці (с. 145);
	Білка і Добра Людина (с. 146);
	Хай вірить… (с. 161–162);
	Зрада (с. 231);
	Дім для Рябка (с. 263);
	Дівчинка та Синичка (с. 299–300);
	Як носили півника продавати (с. 301);
	Гірший за гадюку (с. 322);
	Старий пес (с. 434);
	Миколка, Вітя і цуценя (с. 435).
	Ціла низка оповідань присвячена відповідальному ставленню до рослин та тварин, яких дитина зобов’язалася доглядати. Тут також бачимо ще один важливий складник – трудове виховання:
	Хлопчик і Синичка (с. 88);
	Чому голуби прилетіли до Олега (с. 112–113);
	П’ять дубів (с. 257);
	Жолуді для діброви (с. 257–258);
	Яблунька (с. 270–271);
	Чому Сергійкові було соромно (с. 271–272).
	Є у педагога казки та притчі, присвячені збереженню довкілля, які значно випередили свій час, коли тема екології, знищення природи, середовища, існування людства не стояла так гостро, як у наші дні:
	Не забувай про джерело (с. 107–108);
	Купа сміття (с. 168);
	Кущ бузку (с. 235);
	Соромно перед соловейком (с. 264);
	Ми з тобою далі не підемо (с. 321);
	Ліхтарник (с. 328).
	Є навіть гостро соціальні казки та притчі:
	Стукіт сокири (с. 242).
	Уже згадувана нами Е. Гартманн зазначає, що тема забою сільськогосподарських тварин для використання їх у їжу та на хутро мало висвітлена у В. Сухомлинського, або ж він не приділяв їй належного значення. Вона пише: «Щоденні вбивства тварин також травм...
	Тему травматичності для дитини використання тварин у їжу педагог розкривав у наступних творах:
	Як носили півника продавати (с. 301);
	Не варіть курчат (с. 416–417).
	Ба більше, окремі його мініатюри з висвітлюваної теми близькі до ідей джайністської етики (Джайнізм – релігійно – філософське вчення, що виникло в Індії, приблизно у VІ ст. до н. е. Джайнізм наголошує на відмові від насилля над усіма живими істотами н...
	Отже, «добру людину» можна і треба виховувати. Це складне морально-етичне завдання покладено на дорослих – батьків та педагогів. «Хочеться порадити вихователям: знаходячи в житті або створюючи обставини, в яких відбувається ця складна внутрішня робота...
	Свої думки щодо виховання у дітей екологічного світогляду В. Сухомлинський не лише висвітлював у своїх педагогічних та художніх творах, а й ділився ними у листах до вчителів, викладачів, науковців, психологів, письменників. Це знаходимо в епістоляріях...
	ВИСНОВКИ
	Дослідження процесу становлення і розвитку ідей про формування у дітей ціннісного ставлення до тварин освітньо-виховними та художньо-образними засобами з кінця ХІХ й до початку ХХІ століття дає змогу здійснити наступні висновки:
	1. Проведений у підготовці до дослідження та у його ході аналіз джерельної бази та історіографії з обраної теми показав, що вона не виступала предметом вивчення, не знаходилася в центрі уваги історико-педагогічної науки та освітньої практики, перебува...
	Так, для дослідження окресленої проблеми було застосовано системно-хронологічний підхід, який дав змогу прослідкувати зародження та поступовий розвиток ідей про виховання у дітей/школярів гуманного ставлення до тварин з урахуванням соціокультурної сит...
	На противагу іншим історико-педагогічним дослідженням, в яких, зазвичай, здійснено періодизацію розглядуваного явища, ми свідомо уникали такого підходу через дискретний і малопомітний його розвиток, припинення цього процесу у певні десятиліття функціо...
	Концептуально фундаментальними для нас стали положення біоетики як новітньої філософії побудови взаємин між усіма видами життя на основі біоетичного імперативу: «Поважай кожне живе створіння передусім як таке, чиє існування є самоціллю, і обходься з н...
	Виділено і розкрито відповідно до предмета понятійно-категоріальний апарат (світ живого, тварина, свійська тварина, література для дітей, анімалізм, антропоформізм, біоетика, милосердя, відповідальність та ін.), які складають системоформуючу основу ди...
	Доведено, що джерела та історіографія дослідження, які у разі загальної нерозробленості проблеми відігравали значну роль, дозволили розкрити обрану тему через широке залучення матеріалів, які недостатньо використовують в історико-педагогічних дослідже...
	Використання у дослідженні бібліографічних покажчиків-каталогів про підручникову (ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського) і дитячу літературу (Педагогічний музей України) сприяло комплексній інтерпретації джерел, яка включала точний опис видання, роз...
	2. З’ясовано, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття до розбудови початкової, народної освіти долучилися широкі кола суспільства. До того ж помітно пожвавішало суспільного життя – були започатковані різноманітні спілки, об’єднання, громади, гуртки...
	У першому розділі застосовано теоретико-методологічну та історіографічну аргументацію становлення та розвитку ідей про милосердне ставлення до тварин у навчальній та дитячій літературі кінця ХІХ – початку ХХІ століття як започаткування окремого напрям...
	Охарактеризовано літературу для дітей, у якій, наслідуючи попередні роки, багато уваги було приділено перекладам творів французьких та німецьких авторів художніх творів для дітей. Водночас у ці роки починають свою діяльність дитячі письменники (В. Дал...
	Аналіз засвідчив, що ідеалізоване і романтичне представлення світу тварин у дитячій літературі носило емоційно-етичне забарвлення. Йому був притаманний антропоморфізм, ототожнення тварин, їхньої поведінки зі світом людини, що тоді не вважали негативни...
	Встановлено, що в ті роки стає популярною й реалістична література для дітей, виходять друком оповідання Л. Толстого, К. Ушинського, зокрема у навчальній літературі, а також хрестоматії І. Горбунова-Посадова, В. Лук’янської та ін., що мали більш пізна...
	У дисертації підкреслено, що в ті роки було започатковано загальнопедагогічне осмислення напрямів, змісту і очікуваних результатів виховання у дітей гуманного і піклувального ставлення до тварин/свійських тварин. Проаналізована у дослідженні сукупніст...
	Зроблено загальний висновок, що розглядувана проблема хоча й не перебувала у центрі уваги, але мала свою систему координат (навчальна література – література для дітей – пізнавально-природоохоронна), яка наповнювала зміст загальних ідей через художньо...
	3. Жовтневий переворот 1917 року докорінно змінив соціальну, економічну, політичну, культурну картину життя мільйонів людей на територіях, що входили до складу Російської імперії, зокрема на землях сучасної України, для якої 1917–1921 роки стали рокам...
	Встановлено, що в цей короткий історичний відрізок часу (1917–1921), здебільшого на сторінках навчальних книг для початкової освіти бачимо висвітлення життя та поведінки тварин. Вважаємо, що їх автори (Б. Грінченко, М. Грінченко, А. Кушніренко, Я. Чеп...
	Зі встановленням радянської влади і посиленням її ідеологічного впливу на освіту виховна діяльність школи виступила як провідник соціоцентричних цінностей, що носили прагматичний характер. Але цей процес проходив поступово – упродовж 1920-х років у на...
	Доведено, що у 1930–1950 рр. у навчальній і просвітницькій, популяризаторській літературі морально-етична складова шкільного освітньо-виховного процесу, яка не несла в собі ідеологічного навантаження, відступала на другий план, натомість інформаційно-...
	Визначено й розкрито, що в ті роки була започаткована й отримала розвиток пізнавальна, популярна література для дітей про природу, світ рослин і тварин («Лісова газета», оповідання В. Біанкі, Б. Житкова, М. Пришвіна та ін.), яка поєднувала науковий пі...
	Наголошено і розкрито, що на початку 1930-х років войовничий матеріалізм і сцієнтизм педагогів й ідеологів від освіти спровокували відмову від казки як жанру дитячої літератури, був підданий критиці притаманний казці анімалізм й антропоморфізм, що спр...
	У дисертації висвітлено як українські дитячі письменники (Н. Забіла, О. Іваненко, О. Копиленко, Ю. Литовченко, П. Панч, М. Пригара, М. Трублаїні та ін.) долучилися до художньо-образного, емоційно-етичного ознайомлення дітей зі світом тварин, яке форму...
	Охарактеризовано специфіку шляхів виховання у дітей приязного ставлення до тварин в останні десятиліття радянської влади, для яких характерне зосередження на художньо-естетичному вираженні через візуалізацію, унаочнення образів тварин, втілених в анім...
	4. Відповідно до наших підходів і провідних ідей у дисертації встановлено, що розглядуваний виховний процес, його спрямованість та результати не мають чітких обрисів та визначених меж, поза тим носять персоніфікований, індивідуалізований характер, тоб...
	До таких визначних діячів належать особистості, які жили і працювали в різні роки, починаючи з другої половини ХІХ ст. й до наших днів. Аналіз їхніх праць показав, що, дотримуючись різних освітньо-виховних методик і прийомів, всі вони переслідували од...
	Відтак, у дослідженні виокремлено і проаналізовано життя та діяльність І. Горбунова-Посадова, який ще наприкінці ХІХ ст. теоретично обґрунтував ідею необхідності виховання у дітей з самого раннього віку милосердного та відповідального ставлення до тва...
	Проаналізувавши їхній внесок, доходимо висновку, що їхні погляди залежали від багатьох чинників, зокрема, від загальної суспільної думки щодо питань ставлення до тварин, їх підтримки або ж критики, оскільки без аналізу контексту, в якому відбувалася д...
	Характерною рисою персоналізованого підходу до питань виховання милосердного ставлення до тварин є діалогічність, спрямованість на комунікацію з дітьми через емоційні, морально-етичні засади, суб’єкт – суб’єктну взаємодію, включення в цей процес особи...
	5. У дисертації наголошено, що із здобуттям Україною незалежності гуманітарна література, включно з навчально-методичною, позбулася ідеологічного й партійно-класового підходу як обов’язкового, необхідного складника будь-яких наративів та текстів. Водн...
	З цією метою у дисертації розкрито й проаналізовано міжнародні та вітчизняні документи, спрямовані на охорону, підтримку тваринного світу, і серед них в першу чергу Європейську конвенцію про захист домашніх тварин, Всесвітню декларацію прав тварин, За...
	У дисертації з’ясовано, що ці зовнішні та внутрішні чинники здійснили помітний вплив на розвиток досліджуваного процесу як інтегрованого, який нині набуває ознак системності. Так, проаналізовано підручникову літературу крізь призму відповідної тематик...
	У дослідженні підкреслено, що в підручниках для основної і старшої школи матеріали відповідної тематики почали поміщувати лише в останнє десятиліття, а до цього, навіть у незалежній Україні вони розглядали світ природи як «природні ресурси» – охорону ...
	Охарактеризовано українську літературу для дітей, що отримала повноцінний розвиток у роки незалежності і в якій тема взаємодії дитини і тварини посідає значне місце. Розкрито погляди сучасних дослідників української літератури для дітей, які звертають...
	З’ясовано, що сукупність дій і зусиль щодо виховання у дітей милосердного ставлення до тварин підштовхнули до кардинальних змін у підходах до виконання цих завдань. На противагу утилітарно-прагматичній моделі постає відповідально-діяльнісна, відповіда...
	6. Висвітлюючи сучасні перспективні підходи до формування у дітей чуйного і ціннісного ставлення до тварин, підкреслимо важливість історико-педагогічного складника цього процесу, що лежить в основі всіх сучасних та майбутніх підходів, надає змогу спів...
	Відзначаємо як позитивну тенденцію наповнення цієї «нішевої» теми українською та перекладною літературою переважно західних авторів (Е. Гірш, К. Кантата), а останніми роками – також і коміксів, в яких поєднуються пізнавальні, емоційно-етичні та піклув...
	З метою долучення дітей до цієї тематики позашкільна освіта практикує методики та технології, що наповнені практично-діяльнісними змістовими компонентами. Наявність еколого-натуралістичних центрів у кожному місті, маленькому містечку, у багатьох школа...
	Перспективною вважаємо взаємодію еколого-натуралістичних центрів з благодійними фондами, що опікуються тваринами, їхнім утриманням, підгодовуванням, піклуванням про здоров’я. У своїй спільній роботі вони застосовують різні методи – проводять всеукраїн...
	Виокремлено перспективну роль інформаційно-комунікаційних засобів, що сприяють поширенню серед дітей ідей та прикладів милосердного ставлення до тварин і залучення школярів до практичної діяльності у цій царині. Насамперед це «Гуманітарний екологічний...
	Виявлено і розкрито, що великого значення останніми роками набувають громадські доброчинні об’єднання (фонд «Щаслива лапа», «Асоціація захисту тварин»), що організовують і проводять діяльність згідно своїх програмних завдань. Установлено, що продуктив...
	Такий багатоаспектний підхід до проблеми дозволяє передбачити, що сформовані на особистісному рівні кожної дитини моральні якості – співчуття, співпереживання, милосердя, відповідальність, любов спільними зусиллями дорослих поступово переростуть у заг...
	Проведене історико-педагогічне дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної теми. Подальшого вивчення потребують питання історії зарубіжного досвіду в цій царині, розвиток ідей про відповідальне ставлення до домашніх тварин як складник сімейного ви...
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	Додаток А
	Він тільки живий гарний9F
	Величезний гарний метелик Махаон сів на червону квітку канни. Сів і ворушить крильцями.
	До Махаона підкрався хлопчик, спіймав його. Тріпотить метелик, а вирватись не може. Хлопчик приколов його великою шпилькою до аркуша паперу. Крильця метелика й зів’яли.
	– Чого ти перестав тріпотіти крильцями, Махаоне? – питає хлопчик.
	Махаон мовчить. Хлопчик поклав аркуш із мертвим метеликом на підвіконня. За кілька днів дивиться – крильця посохли й розсипались, по черевці повзають мурашки.
	– Ні, він тільки живий гарний, – сказав засмучений хлопчик. – Коли крильця його тріпотять на квітці канни, а не на аркуші паперу.
	Чого у вівці сумні очі10F
	Народилося маленьке ягня. Красиве таке, кучеряве. Сподобався його кучерявий смушок людині. Вона й убила ягня, здерла шкуру й вичинила її. Пошили донці пальто, смушком обшили рукава.
	Вийшла надвір маленька дівчинка в новому пальті й тішиться. Гладить долонькою кучерявий смушок.
	Побачила дівчинка вівцю. Стоїть вівця біля повітки й дивиться на дівчинку. Підійшла дівчинка ближче. Захотілося їй приголубити тварину. Думає: «Вівця має радіти, що в мене таке красиве пальто зі смушком».
	Підходить дівчинка до вівці, гладить її вовну, гладить голову. І дивується: чогось вівця не радіє, а дивиться на неї сполохано. Понюхала вівця смушкову нашивку рукава й забекала тривожно, журливо. – Чого вівця злякалась мого пальтечка? – здивовано пит...
	– Чого в неї такі сумні очі?
	– Та це ж вівця – дурна істота. Вона не розуміє ласки, – відповів батько.
	До класу залетіла бджола11F
	Стояла тепла сонячна осінь. У третьому класі відчинено вікна. У класі тихо-тихо. Вчителька викликала до дошки Наталку. Вона має написати речення про осінній дощ. Щоб правильно писати слово «осінній».
	Тут усі почули, як задзижчала бджола. Вона залетіла в клас і стала кружляти по кімнаті. Ми поклали ручки, принишкли й почали стежити за бджолою. Вона підлітала то до столу, то до стіни. А відчинених вікон ніби й не бачила. Нам хотілося підказати: чого...
	Ось вона покружляла навколо столу й вилетіла у вікно. Ми полегшено зітхнули. Надворі сяяло сонце. Наталка біля дошки посміхнулася й написала: «Осіннє сонце».

