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Розглядається життя та діяльність видатного українського 
психіатра і психолога М. В. Країнського (1869–1951). Значна 
увага в роботі приділяється циклу його досліджень з енергетич-
ної психології, які не втратили своєї актуальності і сьогодні. 
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Життя,	 робота	 і	 наукова	 творчість	 видатного	 психіатра	 і	
психолога	 Миколи	 Володимировича	 Країнського	 багато	 в	 чому	
були	 пов’язані	 з	 Харківщиною.	 У	 1888	 році	 він	 закінчив	 Другу	
Харківську	гімназію,	відому	високим	рівнем	навчання	–	багато	її	
випускників	 згодом	 стали	 відомими	 вченими,	 художниками,	
музикантами.	 Потім	 навчався	 у	 Харківському	 університеті	 на	
медичному	факультеті,	який	закінчив	у	1893	р.	зі	званням	лікаря	
з	 відзнакою	 та	 із	 золотою	 медаллю.	 Ще	 в	 студентські	 роки		
М.	Країнський	виявив	хист	до	науково-дослідницької	діяльності,	
якою	займався	й	під	 час	практичної	 роботи	 у	Харківській	губе-
рнській	земській	психіатричній	лікарні	(більш	відомої	як	«Сабу-
рова	 дача»).	 Після	 захисту	 Країнським	 дисертації	 на	 ступень	
доктора	медицини	у	1896	р.	губернська	управа	призначила	його	
старшим	лікарем	лікарні,	перебудові	і	реорганізації	якої	він	при-
святив	багато	сил	і	уваги.	В	той	час	Н.	В.	Країнський	грав	провід-
ну	 роль	 в	 розвитку	психіатрії	в	 Харкові,	 і	 його	наукові	доповіді	
на	 засіданнях	 Харківського	 медичного	 товариства	 викликали	
значну	зацікавленість	колег.		

У	 1898	 р.	 Микола	 Васильович	 покидає	 Харків	 і	 виїжджає	 у	
відрядження	 за	 кордон	 для	 наукового	 вдосконалення,	 а	 потім	
деякий	час	працює	у	клініці	В.	М.	Бехтерева.	В	наступні	роки	він	

©	Саппа	М.	М.,	2018	



	
Бочаровські	читання.	Харків,	2018 

	 228	

очолював	 Новгородську	 окружну	 психіатричну	 лікарню,	 через	
два	роки	–	Вінницьку	окружну	психіатричну	лікарню,	а	ще	через	
рік	 –	 у	 1902	 році,	 Віленську	 окружну	 психіатричну	 лікарню	 [1,		
с.	94].	Під	час	російсько-японської	війни	Країнський	у	1904	році	
бере	 чотиримісячну	 відпустку	 і	 працює	 в	 Харбіні	 як	 лікар-
доброволець	[2,	с.	13].	

Але	згодом,	повернувшись	з	війни	у	Росію,	він	у	1905	р.	через	
незгоду	 з	 керівництвом	 медичного	 департаменту	 виходить	 у	
відставку	і	у	віці	35	років	лишається	роботи.	Його	колишній	вчи-
тель	відомий	психіатр	П.	І.	Ковалевський	пояснював	часті	зміни	
роботи	і	відмови	працювати	у	земських	та	державних	установах	
«прямотою	 характеру»	 свого	 учня	 і	 його	 незгодою	 із	 злодійст-
вом	та	корупцією	земських	діячів	та	урядовців	[3,	с.	589].	

Однак	М.	В.	Країнський	відкриває	успішну	приватну	психіа-
тричну	практику	у	Вільно,	влаштовує	для	своїх	дослідів	лабора-
торію,	бере	активну	участь	в	роботі	з’їздів	лікарів,	в	засіданнях	
Віленського	 Імператорського	 медичного	 товариства,	 випускає	
низку	учених	робіт	і	отримує	кілька	міжнародних	наукових	пре-
мій	 за	 свої	дослідження.	Згодом	Країнський	 створює	 в	 батьків-
ському	маєтку	поблизу	Києва	(зараз	це	с.	Чубинське	за	4	км	від	
Борисполя)	 приватну	 лікарню	 –	 він	 називав	 її	 санаторієм).	 Під	
час	 війни	 він	 у	 1915	 році	 був	 призваний	 на	 військову	 службу	 і	
служив	 в	 різних	 психіатричних	 закладах	 з	 евакуації	 душевнох-
ворих	воїнів,	а	згодом	створив	у	своїй	лікарні	госпіталь	для	них.	

У	 1920	 р.	Микола	Васильович	 із	 залишками	 армії	 Врангеля	
емігрує	до	Югославії.	Там	він	працює	в	університеті	в	Загребі,	а	
потім	 у	 Белградському	 університеті,	 де	 займається	 науковою	
роботою:	 проводить	дослідження,	пише	статті,	 створює	підруч-
ник	з	кримінальної	психології	[4,	с.	330,	335,	336].	

У	1945	р.	після	закінчення	ІІ	Світової	війни	М.	В.	Країнський	
прибував	з	родиною	у	таборі	репатрійованих	осіб	у	Франкфурті-
на-Одері,	де	був	зарахований	на	роботу	в	радянських	шпиталях	
консультантом	 по	 нервових	 і	 душевних	 хворобам.	 Протягом	
року	Країнський	не	міг	одержати	дозвіл	повернутися	на	Батькі-
вщину	і	у	вересні	1946	р.	він	звернувся	листом	до	І.	В.	Сталіна	з	
проханням	цього	дозволу.	

У	 1947	 р.	 нарешті	 ним	 був	 отриманий	 дозвіл	 на	 виїзд	 до	
СРСР.	Так	Н.	В.	Країнський	з	сім’єю	прибув	до	рідного	Харкова,	де	
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оселився	на	Сабуровій	дачі	і	був	прийнятий	на	роботу	до	лікарні.	
У	 1951	 р.	йому,	 через	втрачені	документи,	був	 знов	 затвердже-
ний	науковий	ступень	доктора	медичних	наук	і	повернуто	вчене	
звання	професора.	На	превеликий	жаль,	через	короткий	час	піс-
ля	 цього	 –	 19	 липня	 1951	 р.,	 на	 83-му	 році	 життя	 професор		
Н.	В.	Країнський	помер	[1,	с.	97].	

Вчений	 залишив	 після	 себе	 значну	 спадщину	 –	 більш	 200	
наукових	статей	і	монографій,	що	були	видані	російською,	німе-
цькою,	 французькою,	 польською,	 сербською	 та	 хорватською	
мовами.	На	 жаль,	в	СРСР	його	 роботи	 не	 перевидавалися,	 і	тоді	
було	 не	 прийнято	 («на	 всяк	 випадок»!)	 посилатися	 на	 роботи	
авторів	із	«сумнівною	біографією».	Тому	науковій	спадок	психіа-
тра	 і	 психолога	 Н.	 В.	 Країнського	 залишається	 поза	 увагою	 на-
ступних	 поколінь	 молодих	 вчених.	 У	 зв’язку	 з	 цим	 ми	 хочемо	
звернути	 увагу	 на	 цикл	 його	 статей	 і	 монографій	 1897–1914	
років,	присвячений	енергетичній	психології.	

В	науковій	літературі	прийнято	вважати,	що	саме	В.	М.	Бех-
терєв	був	автором	енергетичної	концепції	(вперше	викладена	в	
роботі	 [5]),	 «сутність	 якої	 полягає	 в	 утвердженні	 енергетичної	
природи	 психічних	 явищ,	 що	 мають	 своєю	 першопричиною	
якусь	 <вільну	 енергію>,	 що	 представляє	 <дематеріалізацію>	
фізичних	 тіл.	 Поняття	 енергія	 таким	 чином	 розглядається	 в	
концепції	Бехтерєва	в	якості	базового,	субстанціального,	грани-
чно	широкого,	що	виступає	в	якості	підстави	як	психічних,	так	і	
матеріальних	явищ,	джерела	розвитку	і	прояву	всіх	форм	життє-
діяльності	людини	і	суспільства»	[6,	с.	5].	Однак	М.	В.	Країнський	
цією	темою	почав	 займатися	ще	наприкінці	 90-х	 років	 ХІХ	ст.	у	
Харкові	[7].	Згодом,	на	ґрунті	своїх	попередніх	робіт	вчений	фо-
рмулює	концепцію	 енергетичної	 психології	 (з	 якою,	до	 речі,	 не	
був	згоден	В.	М.	Бехтєрев)	в	значній	за	обсягом	монографії	«Эне-
ргетическая	психология»	 [8].	Там	він	 стверджував,	 що	психічна	
енергія	«являє	собою	особливий	вид	загальної	світової	енергії	й	
проявляється,	як	і	в	усіх	фізико-хімічних	процесах,	у	двох	формах	–	
живої	та	потенційної,	а	звідси	<…>	підпорядкована	відомим	нам	
законам	енергетики.	Із	цього	погляду	всі	психічні	явища	від	ре-
флекторних	до	найвищих	душевних	рухів,	на	мою	думку,	мають	
бути	зведені	до	законів	фізики	та	хімії.	Уся	нова	психологія	має	
бути	побудована	на	законі	збереження	енергії»	[8,	с.	17].	
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Це	була	певною	мірою	міждисциплінарна	робота	і	М.	В.	Кра-
їнський,	 розуміючи	 необхідність	 для	 себе	 нових	 знань	 в	 галузі	
точних	 наук,	 глибоко	 вивчає	 передові	 на	 той	 час	 досягнення	
фізики,	 хімії	 і	 математики	 і	 отримує	 диплом	 фізико-матема-
тичного	факультету	Санкт-Петербурзького	університету.	Дослі-
дники	стверджують,	що	в	книзі	«Основные	принципы	энергети-
ки	в	связи	с	абсурдами	современной	физики»	(обсяг	монографії	
348	стор.)	і	у	подальших	роботах	він	незалежно	від	А.	Ейнштейна	
сформулював	два	основні	положення	його	теорії	–	про	енергети-
чну	 сутність	 маси,	 яку	 Микола	 Васильович	 вважав	 мінливою,	 і	
закон	 інерції	 [2,	 с.	 14].	 У	 1914	 р.	 його	 монографія	 «Энергетика	
нервного	 процесса	 (процесс	 нервного	 возбуждения	 и	 искусст-
венный	нерв)»	одержала	премію	імені	О.	О.	Мочутковського.	

Сучасна	наука	все	частіше	виходить	на	міждисциплінарний	
рівень	досліджень,	що	є	одним	з	критеріїв	оцінки	рівнів	фунда-
ментальності,	 масштабності	 і	 сучасності	 того	 чи	 іншого	 дослі-
дження.	Це	стосується	й	вивчення	процесів	вищої	психічної	дія-
льності.	 В	 цьому	 сенсі	 звернення	 до	 наукової	 спадщини	 наших	
видатних	психологів	і	її	аналіз	з	сучасних	позицій	може	допомо-
гти	 вийти	 на	 нові	 рівні	 розуміння	 різних	 психічних	 процесів.	
Особливої	 актуальності	 енергетичні	 ідеї	 М.	 В.	 Країнського,	 як	 і	
енергетична	концепція	В.	М.	Бехтерєва,	набувають	зараз,	у	в	пе-
ріод	загострення	інтересу	до	проблем	біоенергетики,	активізації	
обговорень	 і	 дискусій	 про	 джерела	 психічної	 енергії,	 природи	
телепатичних	процесів,	екстрасенсорних	явищ	і	здібностей.	
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Рассматривается жизнь и деятельность выдающегося укра-
инского психиатра и психолога Н.В. Краинского (1869–1951). 
Значительное внимание в работе уделяется циклу его иссле-
дований по энергетической психологии, которые не потеряли 
своей актуальности и сегодня. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ 
ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Поставлено проблему психологічних ресурсів особистості пра-
цівників поліції в контексті їх професійної діяльності. Прове-
дено теоретичний аналіз концепції психологічних ресурсів, по-
казано їх різновиди. Визначено принципи ресурсного підходу: 
консервації, згідно з яким ресурси можуть бути накопичені та 
перерозподілені особистістю відповідно до своїх цінностей; 
конвертації, який передбачає можливість компенсації одних 
ресурсів іншими. Показано напрямки подальшого дослідження 
проблеми. 

Ключові слова: працівники	 Національної	 поліції	 України,	
психологічні	ресурси	особистості.	

Соціально-політичні	 перетворення,	 що	 відбуваються	 в	
Україні,	 зумовлюють	 існування	перманентної	кризи	 правоохо-
ронної	 системи,	 яку	 хотілось	 би	 вважати	 кризою	 розвитку.	
Зміст	 кризи	 зумовлений	 низкою	 суперечностей,	 зокрема		
між	 вимогами	 суспільства	 («працювати	 краще»,	 «працювати	
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