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З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Важливу роль у розвитку людини відіграє євгеніка — наука про за&
кони успадкування обдарованості й обмеження передання спадкових
хвороб майбутнім поколінням. Реалізація ідей євгеніки та генетики,
втілених у кібернетичній моделі «чорної скриньки», сприяє поліпшенню
пропорції населення з успадкованими корисними і шкідливими  якостями.
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Незважаючи на стрімкий прогрес науки, зокрема психології,

психофізіології, нейропсихології, генетики, зростання населення

в країнах супроводиться збільшенням частини його — людей з особ/

ливими потребами — інвалідів із природженими порушеннями. Це

означає, що інша частина здорового працездатного населення знач/

ною мірою утримує цю частину населення. З давніх/давен поставало

питання, що робити з каліками та виродками. Добре відомі пропо/

зиції Платона щодо євгенічного устрою суспільства, який вважав, що
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не слід ростити дітей з дефектами або народжених від неповноцінних

батьків; хронічним інвалідам і жертвам власних пороків має бути

відмовлено в медичній допомозі, а моральних виродків слід страчу/

вати. З іншого боку, для поліпшення «породи» слід заохочувати тим/

часові союзи добірних чоловіків і жінок, щоб вони залишали високо/

якісне потомство. 

Нині перед наукою і суспільством стоїть завдання зниження

відсотка людей із фізичними вадами за рахунок лікуванню їх фарма/

цевтичними засобами та компенсації їхніх природжених вад через

формування та розвиток деяких набутих соціогенних якостей. Пси/

хологія своїми дослідженнями намагається адаптувати людей

з особливими потребами до нормального способу життя. В резуль/

таті значний відсоток інвалідів навчається, крім спеціальних закла/

дів, в інтегрованих групах загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних

закладів, для інвалідів створюються робочі місця на підприємствах,

організуються спортивні секції тощо. Водночас перед наукою по/

стає завдання запобігти збільшенню населення з природженими ва/

дами та поліпшити генофонд населення країни. Інтенсивно вивча/

ються механізми спадкової передачі низки захворювань дітям від

батьків генною інженерією, продемонстровані на тваринах певні

успіхи у виправленні спотворених генетичних кодів шляхом клону/

вання. Але, з іншого боку, зростає й частка людей з корисними

якостями, вивчаються можливості поліпшення людської породи

шляхом добору здорових подружніх пар для генерації здорових по/

колінь євгенікою. 
Термін «євгеніка» запропонований у 1883 р. англійським психо/

логом і антропологом Ф. Гальтоном. На його думку, предмет євгені/

ки включає «вивчення належних суспільному контролю впливів,

що можуть поліпшити або погіршити як фізичні, так і розумові

якості прийдешніх поколінь». Ці ідеї відображені в її сучасному

визначенні: «євгеніка (від грецьк. — породистий) — вчення про

спадкове здоров’я людини, про можливі методи впливу на еволю/

цію людства для вдосконалення його природи, про закони успад/

кування обдарованості та обмеження передачі спадкових хвороб

майбутнім поколінням» [1, 182]. Євгеніка — наука про вдоскона/

лення людського роду — вивчає моделі людської спадковості з ме/

тою поліпшення роду через вибіркове розмноження. 

За наслідками розмноження євгеніка розділилась на позитивну

і негативну: позитивна зосереджується на заохоченні індивідів до
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продукування потомства з «бажаними» властивостями — такими,

як високий інтелект і хороші фізичні дані, а негативна — основну

увагу приділяє перешкоджанню продукування потомства з «неба/

жаними» властивостями осіб із розумовими чи фізичними вадами.

Підтвердження цих гіпотез одержано на підставі вивчення родо/

водів у сім’ях, де спостерігалися якісь фізичні чи розумові відхи/

лення, які передаються з покоління в покоління. 

Ф. Гальтон намагався встановити закономірності успадкування

таланту, інтелектуальної обдарованості, фізичної досконалості. Він

вважав, що геніальність повинна передаватися спадково і що лю/

дям із низьким рівнем здібностей слід заборонити створювати

сім’ї, оскільки це може призвести до виродження суспільства. За/

уважимо, що набуті властивості людини в процесі соціалізації не

передаються спадково дітям, оскільки не зачіпають її генетичний

апарат. Справді, ще в першій чверті ХХ ст. ідея «спадковості при/

дбаних ознак» була переконливо спростована ретельними досліда/

ми, проведеними генетиками різних країн на різних рослинах

і тваринах. Було підтверджено емпірично, що зміни в організмах

під дією зовнішніх впливів не передаються у спадок. Водночас на/

буті властивості можуть певною мірою компенсувати функції при/

роджених вад. 

Ідеї євгеніки набули негативної слави внаслідок зв’язку її з те/

орією расизму та використанням євгеніки нацистською Німеччи/

ною для обгрунтування створення «вищої» арійської раси, яка б ма/

ла переваги у фізичному й інтелектуальному розвитку перед

іншими «неповноцінними» народами, що стимулювало б їх вирод/

ження, знищення. 

У теорії євгеніки ідея природного добору запозичена з теорії

еволюції Дарвіна. Самі по собі ідеї Дарвіна про позитивні наслідки

природного добору в розвитку тваринного світу відображають

об’єктивний природний процес. До речі, саме добір особин із бажа/

ними властивостями для розмноження у тваринному господарстві

привів до поліпшення існуючих і виведення нових порід свійських

та домашніх тварин, наприклад собак, свиней, корів, коней.

Звичайно, щодо людського суспільства, то фахівці у наукових

висновках і рекомендаціях про соціальну селекцію мають врахову/

вати морально/етичні норми людських відносин. Основним ме/

ханізмом добору людських пар для генерації нових поколінь є й бу/

де кохання молодят, але не буде зайвим знання закоханим про
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наявність у них тих чи інших спадкових вад, які можуть передатися

новонародженим, що послужить пересторогою народження непов/

ноцінних дітей. У цьому разі можливо доцільним буде відмовлення

від шлюбу.

Інтерес до євгеніки різко зріс із відкриттям законів про переда/

вання спадкових ознак при схрещуванні в дослідах рослин і тварин.

Г. Мендель встановив закономірності розподілу в потомстві спад/

ковості факторів, названих пізніше генами, на підставі результатів

гібридизації сортів гороху. Закони Менделя дістали цілковите

підтвердження й пояснення на підставі хромосомної теорії спадко/

вості. Подібні закони стосовно спадковості подібних властивостей

людини є предметом вивчення євгеніки (неоєвгеніки) як розділу

психології [3, 47]. 

Із утвердженням генетичної теорії спадковості стало зрозумі/

лим, що в усіх істот, у тому числі в людини, принципово схожий ге/

нетичний механізм передання у спадок певних властивостей.

Підтверджуючі це факти найчастіше описувалися на підставі ви/

вчення родоводів у сім’ях, де спостерігались якісь фізичні чи розу/

мові відхилення, які передаються з покоління в покоління. 

Підвищенню ефективності досліджень щодо скорочення на/

роджуваності людей із фізичними та психічними вадами сприяє ви/

користання методології системного підходу. Остання передбачає

вивчення об’єкта дослідження з позицій макро/ (описувального)

і мікро/ (пояснювального) підходів [2, 35]. Для ілюстрації його ско/

ристаємося кібернетичною моделлю «чорної скриньки». Розгляда/

ючи деяку особу, про внутрішню структуру якої нічого невідомо, як

«чорну скриньку», можна встановити комплекс її якостей на

підставі спостереження та порівняння з іншими особами в процесі

їх взаємодії.

З іншого боку, особливості властивостей деякої особи можна

пояснити, розкривши внутрішні структуру і механізми «чорної

скриньки». Це — предмет вивчення генної інженерії як розділу ге/

нетики. Унікальна властивість генів полягає в поєднанні їх високої

стійкості, стабільності, незмінюваності у низці поколінь із

здатністю до успадкованих змін — мутацій, які є джерелом генетич/

ної мінливості організмів і основою для дії природного добору. Са/

ме внаслідок мутацій, тобто структурних порушень у ланцюжках

дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) під дією штучних або

спонтанних, зовнішніх чи внутрішніх чинників, ланцюжок із де/
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фектом у ДНК, розмножуючись, започатковує новий вид організму

з позитивним або негативним ефектом.

Отже, порівнюючи результати дослідження діяльності людей

у ході задоволення їх біо/ та соціогенних потреб (згідно з регуля/

тивно/детерміністською парадигмою теорії особистості [2, 26])

з позиції макро/ і мікро підходів, визначаємось із напрямами дії

щодо зменшення частки інвалідів у суспільстві і поліпшення тим

самим генофонду людської раси: з одного боку, шляхом соціально/

го добору шлюбних пар для народження здорових дітей за рекомен/

даціями євгеніки, а з іншого — шляхом цілеспрямованої модифіка/

ції ДНК із включенням корисних елементів та усунення дефектів

у структурі геномів ДНК потенційних батьків методами генної

інженерії. До «позитивних євгенічних заходів» належить «генна те/

рапія»: були спроби ввести здоровий ген замість зіпсованого му/

тацією гена, відповідального за ту чи іншу хворобу. 

Одержані успіхи генетики і генної інженерії у перспективі мо/

жуть привести до виникнення безпечних і ефективних методів мо/

дифікації ДНК і, як наслідок, можливості автоеволюції (мо/

дифікації генома людини), коли поліпшення якостей людини, її

інтелектуальна і фізична досконалість матимуть місце не тільки

в результаті природного добору, але й шляхом цілеспрямованої

зміни генома й обов’язкового гармонійного, різнопланового вихо/

вання в умовах здорового і благополучного суспільства.

При цьому психологи мають обгрунтувати моральні норми для

забезпечення добровільності укладення шлюбу молодих пар осіб із

медичним висновком про відсутність у них спадкових захворювань;

для запобігання стратифікації людей за ознакою «нижча — вища»

раса, для стримання бажання агресивних кіл людства знищувати

представників «нижчих» рас тощо. Тільки при науково обгрунтова/

ному підході можливе розв’язання проблем генерації фізично і ро/

зумово здорових поколінь, а також поліпшення генофонду насе/

лення країни. 

Отже, керуючись кібернетичною моделлю «чорної скриньки»,

подібно до того, як виявлені Д. Менделєєвим властивості хімічних

елементів дали змогу їх систематизувати за періодичним законом,

а пояснення останнього прийшло з відкриттям будови атомів кван/

товою механікою; раніше встановлені три начала термодинаміки

щодо теплових процесів одержали пояснення на основі зако/

номірностей статистичної фізики; низка властивостей соціальних
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груп пояснюється характеристиками членів її особового складу; так

і закони євгеніки про спадковість певних — корисних і шкідливих —

властивостей у генераціях людей пояснюються законами генетики.

Саме результати макро/ і мікропідходів у дослідженнях явищ

і структур ієрархічної світобудови доповнюють один одного і дають

змогу якнайповніше розкрити їх сутність. Отже, євгенічні в по/

єднанні з генетичними дослідження в Університеті розвитку люди/

ни є цікавими, корисними та доцільними. 

Важную роль в развитии человека играет евгеника — наука о зако&
нах наследования одаренности и ограничения передачи наследствен&
ных болезней будущим поколениям. Реализация идей евгеники и гене&
тики, воплощенных в кибернетической модели «черного ящика»,
способствует улучшению пропорции населения с унаследованными по&
лезными и вредными качествами.

Ключевые слова: ген, генетика, генная инженерия, ДНК, евгени/

ка, клонирование, мутация, особая потребность, наследственность,

физические и психические отклонения.

The important part in the development of man is signified by eugenics —
the science about the laws of inheritance of gift and limitation of transmission
of the inherited illnesses by a future generation. Realization of ideas of eugen&
ics and genetics, that are incarnate in the cybernetic model of «black box»,
promotes the improvement of proportion of the population with inherited use&
ful and harmful properties.

Key words: gene, genetics, genetic engineering, DNA, eugenics,

cloning, mutation, special needs, inheritance, physical and psychiatric

impairment.
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