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Секція I
ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ: ТЕОР ІЯ І ПРАКТИКА

3

УДК 027.7:37(477.44-25)(09)
Білоус В. С.,
директор бібліотеки ВДПУ
ім. М. Коцюбинського
(м. Вінниця, Україна)
УСНА ІСТОРІЯ – ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО
КРАЄЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕКИ
Практичне вирішення сучасних проблем освіти та культури неможливе без
всебічного і достовірного відтворення всіх сторін національної історії, зокрема
історії становлення та розвитку бібліотек. Адже бібліотеки були й залишаються
ознакою культури та цивілізованості суспільства, найціннішими скарбницями
духовних багатств людини, що поєднують минуле, сучасне і майбутнє. У зв‘язку
з цим, важливе значення має вивчення історії бібліотечної справи загалом та
окремо взятої бібліотеки, що є важливою складовою бібліотечного краєзнавства і
сприяє популяризації бібліотеки.
До методу усної історії звертаються не лише науковці, дослідники, фахівці
галузі, але й пересічні люди, які досліджують історію своєї родини, організації.
Мушу констатувати, що історія бібліотек вищих навчальних закладів, як і загалом бібліотек, є одним із малодосліджених питань. Серед вітчизняних науковцівісториків, краєзнавців та фахівців бібліотечної справи, які вивчали питання
історії освітянських книгозбірень на Поділлі – О.Б. Айвазян, Т.Р. Кароєва,
Н.І. Морозова, В.С. Прокопчук та ін. Через відсутність документів з історії бібліотек до методу «усної історії» все частіше звертаються бібліотечні фахівці, іноді
усні джерела стають єдиними і незамінними у справі з‘ясування питань, які викликають цікавість дослідника. Потреба пізнання і розуміння індивідуального
досвіду окремої бібліотеки логічно призвели до переорієнтації дослідницьких
стратегій, серед яких особливого значення набувають якісні методи дослідження
усної історії, що надходять у чистому вигляді безпосередньо від людей, які працюють або колись працювали у бібліотеці та є живими свідками її історії.
Варто також зазначити, що інформація у письмових джерелах стосовно
історії бібліотеки, якщо така існує, як правило, не є вичерпною і зводиться до
коротких історичних відомостей із зазначенням основних етапів існування бібліотеки. У локальних дослідженнях історії бібліотеки важливими вважають
джерела усного походження. Як писав один із головних теоретиків усної історії
П. Томпсон: «Усна історія – це історія, вибудувана довкола людей. Вона наповнює життям історію як таку і розширює її масштаб, дозволяє знайти героїв
не лише серед вождів, але і серед безвісної більшості народу. Одним словом,
вона допомагає людям повніше відчувати себе людьми. Усна історія змушує
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історика опуститися на землю з висот історичних теорій і узагальнень до тих
пересічних людських життів, які лежать в основі кожного узагальнення і ко жної теорії» [5, с.87]. Усна історія є складовою історичної науки, але на відміну
від неї оперує не сухими документами, фактами і датами, а розглядає їх крізь
призму людських доль, через емоційно-психологічне сприйняття конкретною
людиною тих чи інших подій в історичному контексті. Як метод історичної науки,
усна історія: дозволяє зберегти свідчення безпосередніх учасників історичних подій, «маленьких людей», які в офіційних джерелах фігурують лише як статистичні
одиниці, а часто і взагалі забуті. Усна історія підтверджує, що свідчення і пам‘ять
звичайних людей мають історичне значення. Саме тому важливо інтегрувати усну
історію у краєзнавчі дослідження, розглядаючи її як неодмінну складову краєзнавства. Сучасне розуміння усної історії охоплює як процес усної передачі та запису
спогадів, так і усі різні форми новостворених історичних документів, а також подальший аналіз отриманих першоджерел. Об‘єктивне та всебічне дослідження історії бібліотеки може бути здійснене на основі широкої джерельної бази. Будь-яка
інформація, зібрана і зафіксована дослідником у процесі вербального спілкування
з людьми у вигляді розповідей про історичне минуле, цитування тощо є джерелами усної історії. Усна історія, як ділянка досліджень і метод збирання, зберігання й інтерпретації спогадів учасників подій минулого є найдавнішим
способом історичного дослідження. Це напрям історичного опису, що ґрунтується на використанні спогадів і особистих оцінок безпосередніх учасників чи
очевидців описуваних подій; метод фіксації та обробки особливого різновиду
історичних джерел – спогадів живих людей про пережиті події, збережені і доступні для наукового використання. Усна історія збирає усні спогади та особисті
коментарі, що мають значення для історії, шляхом запису інтерв‘ю. Однак, інтерв‘ю є усною історією лише тоді, коли воно записане, опрацьоване у певний
спосіб, доступне в бібліотеці, архіві чи іншому сховищі, або ж відтворене у відносно дослівній формі у вигляді публікації» [3, с.13].
Історія бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського – яскрава сторінка становлення та відродження університету, його досягнень і злетів раніше майже не досліджувалася. Бібліотека –
ровесниця університету, тому осмислення історії університету неможливе без
дослідження становлення і розвитку університетської бібліотеки, вивчаючи історію бібліотеки, безпосередньо пов‘язували її з історією університету [1, с.3]. Зрозумілим було виникнення ідеї та бажання поглибити знання про історію
бібліотеки, в якій ти працюєш, яка є складовою мережі освітянських бібліотек
України. Ювілей бібліотеки став приводом для вивчення накопиченого досвіду,
визначення пріоритетних напрямів подальшого розвитку у відповідності до вимог часу. Результат багаторічних досліджень викладено у книгах «Бібліотека
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинсь5

кого: історія, сьогодення, постаті» та «Сто років духовності: спогади про бібліотеку». Основне завдання видань – донести до сучасників розповідь про діяльність
університетської бібліотеки, її становлення та розбудову, розповісти про скро мну роботу багатьох поколінь бібліотекарів, показати досягнення університетської
бібліотеки та перспективи подальшого розвитку, висловити побажання новій когорті бібліотечних працівників гідно продовжувати справу з інформаційного та
бібліотечно-бібліографічного забезпечення освітян. Історія університетської бібліотеки – це доля людей, відданих книзі, справі освіти і вихованню студентської
молоді, сприяння науковим відкриттям і підтримка творчих особистостей, це
життя кожного бібліотекаря. Через відсутність комплексу архівних документів з
історії бібліотеки, важливим джерелом стали усні свідчення бібліотекарів, їх родин, колег. Матеріал, здебільшого, ґрунтувався на спогадах. Досліджуючи історію бібліотеки Вінницького педуніверситету активно використовували метод
усної історії. До реконструкції історії освітянської книгозбірні та написання видань активним чином долучилися працівники та ветерани бібліотеки, студенти,
випускники, викладачі, співробітники університету. Збір усної історії про книгозбірню передбачав прямий контакт з людьми – безпосередніми свідками подій,
носіями інформації. Ми прагнули відтворити історію бібліотеки, залишити для
нащадків пам'ять, пробудити у користувачів пізнавальний інтерес до освітянс ької книгозбірні, викликати повагу та вдячність до бібліотекарів багатьох по колінь за їх роботу. З усіх методик дослідження надавали перевагу усному
опитуванню, анкетуванню, «польовим дослідженням». Важливим моментом у
проведенні інтерв‘ю було ведення бесіди довірливого характеру, що дозволяло
респонденту більш повно «розкритися» у процесі розмови. Особливу цінність
під час інтерв‘ю мали конкретні приклади з особистого досвіду респондента, їх
свої особисті життєві історії, що ілюстрували цікаві події із бібліотечного життя.
Усними джерелами вважали будь-яку інформацію, отриману і зафіксовану у
процесі вербального спілкування з людьми [4, с.418]. Досліджуючи історію
книгозбірні методом усної історії, були встановлено цікаві моменти із життя бібліотеки. Біографії працівників бібліотеки, автобіографії, у яких відображено соціальні та культурні реалії, норми та вимоги бібліотеки у різні часи, місце
людини у житті бібліотеки є унікальним історичним джерелом під час дослідження історії бібліотеки. Службова кореспонденція, яка збереглася у бібліотеці, додала можливість зібрати важливу інформацію: про співпрацю з різними
установами, дружні стосунки з бібліотеками та бібліотекарями, джерела ко мплектування та інші матеріали. Старі фото працівників бібліотеки, які систематизовані у фотоальбоми – речові спогади, пам‘ять про бібліотекарів, своєрідна
ілюстрація родоводу освітянської книгозбірні.
Метод усної історії на часі лише набирає обертів, і потрібно не втратити
дорогоцінного часу, виявляти та опитувати тих людей, які жили і працювали у
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різні періоди нашої історії. У подальших планах бібліотеки: вивчати історію
книгозбірні, навчити молодих бібліотекарів аналізувати діяльність бібліотеки,
висвітлювати її роботу на сторінках періодичних видань, зберігати фотодокументи та інші матеріали про людей, передавати документи до архівних установ.
Бібліотека і надалі, активно використовуючи метод усної історії, поглиблюватиме знання про бібліотеку, з повагою розповідатиме про людей, які творили і
творять історію освітянської книгозбірні. З огляду на стан справ навколо історії
бібліотеки Вінницького педуніверситету, хочеться відмітити, що подібні дослідження мають стосуватися усіх бібліотек. Кожна, навіть маленька бібліотека
має історію. Бібліотекарі повинні залишити пам'ять про свою, хай скромну, але
важливу роботу.
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ОРНАМЕНТУ КЕРАМІКИ
З ПОГЛЯДУ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРІФІЇ
Декор глиняних виробів постійно привертає увагу науковців з часу зародження археології, досліджується етнологами та мистецтвознавцями. Найгрунтовнішими роботами сьогодення є публікації археолога, доктора історичних
наук Миколи Чмихова. Досліджуючи орнаментацію, він створив періодизацію
історію України доби міді-бронзи. За словами археологами, доктора історичних
наук Віталія Отрощенка на теренах Лівобережної України діяв потужний дніпро-донецький осередок культурогенези [1]. Кандидат історичних наук Анатолій
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Щербань виділяє 12 періодів в історії орнаментування глиняних виробів. У деяких з них композиції орнаментів мали широке різноманіття та застосування, у
інших майже не використовувались або спрощувались. Тобто виділяють періоди піднесення та занепаду.
На найдавнішому етапі формування декору глиняних виробів переважали
композиції з прямими та хвилястими лініями та прийоми метричності, ритмічності та симетрії. Рідкісними були рапортні композиції, в яких елементи повторювались не лише вправо-вліво, але і вгору-вниз. Одним з призначень
«прикрашання» посудин було надання їм особливої сили [2].
Наступний етап періоду V-IV тис. до н.е. характеризувався занепадом.
Орнаментальні композиції спростились, їх наносили переважно у верхніх частинах посудин.
Для наступного періоду (II чверть III – початок II тис. до н.е.) характерне
піднесення. Започаткувалось використання нових елементів та композицій орнаментів.
XVIII–XV ст. до н.е. позначені новим піднесенням. Дослідники-теоретики
відзначили трансформації функціонально-практичних процесів у духовноестетичні, перетворення загальних принципів організації зображувального пр остору [3]. Тому з‘являється багатопружкова орнаментація посуду, піктографічні
зображення та смуги деревоподібних елементів.
В другій половині ІІ – на початку І тис. до н.е. відбувається занепад композицій, так як декор виробів значно спростився.
У кінці VIII – першій половині VI ст. до н.е. знову спостерігається значне
піднесення за рахунок зовнішніх запозичень. Проявляється це у виготовленні
декорованого лискованого зачорненого посуду із заглибленим орнаментом, інкрустованим білою речовиною. З‘являється складний орнамент на посудинах
для зберігання рідини та споживання напоїв.
Наступний період ( ІІ половина VI ст. до н.е. – початок ІІІ ст.) характеризується спрощенням орнаментації, тобто знову прослідковується занепад. Композиція обмежується смугою вдавлень чи проколів по краю вінець або попід ним.
В другій половині ІІІ – IV ст.. відбулось піднесення декорування під
впливом західної техніки виготовлення посуду – на гончарному крузі.
Знову спад у V-VII ст. Його масштабність проявлялась у мінімальній кількості виробів, які взагалі прикрашалися.
Невипадкове піднесення відбувається на наступному етапі (кінець VІІ –
початок XI ст.). Причиною такої різкої зміни слугувало появи на території Лівобережної України носіїв південно-східних гончарних традицій, які принесли і
нові орнаменти.
ХІ – перша половина XVII ст. визначалась одноманітністю композицій,
представлених концентричними прямим та хвилястими лініями.
8

Останній період розпочався наприкінці XVII ст. і тривав до ХХ ст. Було
поширене невластиве досі орнаментування, розширення асортименту виробів.
Відбулось значне піднесення декору глиняних виробів внаслідок втручання
Полтавського губернського земства на початку ХХ ст. переважно в таких го нчарних осередках, як Опішне та Глинськ. Темп виникнення інновацій в орнаментації невпинно збільшувався, оскільки культура змінювалася доволі швидко.
Грань між традиціями і новаціями ставала дедалі умовнішою [4].
Піднесення та занепад кожного періоду характеризувався низкою різнобічних факторів впливу. Основними з них були різкі економічні умови та вір ування. Унаслідок створення піднесеного дозвілля та побуту в людей з високим
соціальним статусом виникла необхідність в особливих предметах [5]. Лише
останній період піднесення може бути чітко визначений втручанням влади і її
цілеспрямованої діяльності.
Гончарною столицею сьогодні являється село Опішня на Полтавщині. За
даними дослідників, саме Полтавщина більше 100 років лідирує в гончарстві, а
також у вивченні цього ремесла. Сучасні майстри наносять на вироби рослинний орнамент, зазвичай великий. Квіти схожі на ті, які характерні для розпису
стін в українців. Візерунки зазвичай світло-жовті, виконані на білому, червонокоричневому або зеленому фоні [6].

Графік спадів та піднесень протягом всіх
історичних періодів

Основними критеріями побудови сучасної періодизації орнаментування
було виділення етапів піднесення та занепаду розвитку кераміки, кожен з яких
характеризувався особливостями техніки виготовлення виробів та їх різнома9

ніттям. Доцільно виділяти різноманітні особливості орнаментування кераміки.
Основні принципи, якими керувався автор для виділення окремого етапу – це
розташування композиції на самому виробі, її належність до запозичених культур та художні методи, які використовувались при її створенні.
На думку автора, до даної класифікації доречно було включити такі фактори як спектр кольорів, які використовувались, умови зберігання та створення
виробів, застосування у побуті та поширення в інші культури. Головною пер епоною деталізації композиційної різноманітності орнаменту в кераміці являється обмежена кількість досліджуваних об‘єктів, що збереглись до нашого часу.
Література:
1. Отрощенко В.В. Дніпро-Донецький осередок культурогенези (постановка проблеми) // Проблеми дослідження пам‘яток археології Східної України. – К., 2005. – С. 36-38.
2. Антонова Е. В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Ази и
(Опыт реконструкции мировосприятия) / Е. В. Антонова. – М. : Наука, 1984. – 263 с.
3. Художественная культура в докапиталистических формациях. Структурно- типологическое исследование. – Ленинград : Изд-во Ленинградск. ун-та, 1984. – 300 с.
4. Аверьянов В. В. Два понимания традиции (к сопоставительному анализу интерпретаций проблемы культурного наследования в современной отечественной мысли / В. В. Ав ерьянов // Вопр. культурологии. – 2009. – № 3. – С. 12–16.
5. Щербань А. Періодизація орнаментування глиняних виробів Лівобережної України
/ Анатолій Щербань // Матеріали до української етнології. – 2009. – С. 108–110.
6. Ua.igotoworld.com.URL: https://ua.igotoworld.com/ua/article/952_gonchars.

УДК 008:061.2(=161.2 053.6:436)
Бутенко В. П.,
аспірантка, НАКККіМ
(м. Київ, Україна)
ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В АВСТРІЇ
У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ
Бути митцем у чужій країні, формувати культурний осередок, який віддзеркалює національну культуру та мистецтво, зберігає рідну мову за межами держави надзвичайно складний процес. Саме з цією метою у Відні у 2010 році було
створено Товариство української молоді в Австрії (ТУМА). До його складу входили молоді небайдужі, креативні українці, які навчалися та працювали у Відні й
прагнули втілити у життя цікаві ідеї та проекти. Товариство активно допомагало
швидкому адаптуванню тих, хто долучався до Австрійського суспільства.
У рамках Товариства було створено молодіжний театр. Серед перших
заходів, організованих ТУМА, був український Вертеп, який передбачав відвідування українських сімей [1].
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На Першому Генеральному З‘їзді у 2011 році було обрано голову організації – Миколу Габорія, а також затверджено стратегію розвитку й визначено
ряд завдань, які передбачали популяризацію українських традицій, інформаційну
підтримку та інтеграцію в європейське суспільство, промоцію України в Авс трії та реалізацію освітніх міжнародних тренінгів.
ТУМА – відносно молода організація, яка успішно співпрацює з різними
організаціями й особистостями та являється однією з найактивніших і дійових
організацій української громади в Австрії. Зусиллями ТУМА було створено молодіжний театр, головою якого є Ольга Кмита [3, с. 4].
За сприяння Посольства Австрії, регулярно відбуваються різноманітні
культурні заходи – презентації, концерти українських митців, художні виставки
та вечори, присвячені відомим українським діячам.
Значну увагу Товариство приділяє доброчинній діяльності, зокрема проведенню благодійних акцій. Відповідно по плану роботи, у грудні 2018р. відбудеться захід, мета якого – підтримка дітей-сиріт. Для гостей планується
підготувати декілька залів, зокрема танцювальний та диско-зал, а також розважальну програму, за участі оперних зірок, музичного супроводу оркестру та
діджея. Всі присутні матимуть змогу почути українські пісні у симфонічному
аранжуванні, а також шедеври світової музики.
Товариство проводить заходи, в яких намагається популяризувати все
українське. Так, з 2013 року, щороку, проводиться проект «Гаївки», «Українські
ярмарки»: «Перший український великодній ярмарок» у 2014 році та «Український весняний ярмарок у Відні» у 2015 році [2]. На ярмарках створюється
справжня творча майстерня – пропонуються товари народного вжитку, проводяться майстер-класи з писанкарства, відвідувачі мають змогу поласувати справжньою українською кухнею.
Задля підтримки українських митців та сприяння поширення українського мистецтва було створено арт-домівку «Дерево», яка успішно започаткувала
проект «Моя Еклектика».
Українська культура завжди вважалася еклектичною. Вона вдало поєднує
в собі різні стилі та компоненти, погляди та смаки. Тому основною метою артдомівки «Дерево» є поширення сучасного українського мистецтва в усіх різноманітних його проявах [6].
У Відні поступово відроджується українське кіномистецтво. У 2015 році
для австрійської публіки відбулося знайомство з українськими кінострічками
«Небесна сотня», «Хайтарма» та «Поводир» у рамках проекту «Довгою нічкою
українського кіно» [5].
Товариство української молоді в Австрії дбає про розповсюдження інформаційних матеріалів про Україну, головні події, які в ній відбуваються та інформує закордонних українців про стан суспільно-політичного життя на Батьківщині.
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ТУМА має декілька видів членства:
звичайне – його можуть отримати молоді австрійські українці, які не
досягли 40-літнього віку. Вони приймають активну участь у житті та управлінні
організації;
почесне – його члени обираються лише на Генеральних зборах;
благодійне – сюди відносяться особи, які не можуть брати участь в
управлінні організацією, але підтримують основну мету та завдання товариства;
друзі організації – складається з колишніх членів товариства, які досягли 40-літнього віку [4].
У лютому 2015 року Товариством української молоді в Австрії було створено волонтерський проект «Сторінка» – інтернет-видання українською мовою,
який містить корисну інформацію щодо проживання, навчання та роботи в Австрії. Сайт містить багато цікавих розділів, таких, як розділ «Українці», який висвітлює історії найуспішніших австрійських українців. Також це видання
містить дані про проведення культурно-мистецьких заходів на даній території.
Завдяки подібним товариствам українські митці мають змогу заявити про себе,
свій талант за межами Батьківщини. Саме такий культуротворчий обмін в сучасному соціокультурному просторі є важливим елементом збереження етнічної самобутності.
Література:
1. Мегела. I. П. З досвіду культурно-просвітницького та суспільного життя української громади в Австрії (90- і роки XX ст.) / I. П. Мегела. – К.: Інститут журналістики, 2013 –
64 с.
2. Пахолків Святослав. Українська інтеліґенція у Габсбурзькій Галичині: освічена
верства й емансипація нації / Святослав Пахолків / З німецької переклала Христина Николин.
– Львів: ЛА «Піраміда», 2014. – 612 с.
3. Попик С. Д. Українці в Австрії 1914-1918: австрійська політика в українському
питанні періоду Великої війни: монографія. – К.; Чернівці: Золоті литаври, 1999. – 236 с.
4. Товариство української молоді у Австрії [Електронний ресурс]. Електронні дані. –
Режим доступу: http://gotuma.org/#activity.
5. Україна багатоетнічна/ Державний комітет України у справах національностей та
релігій; упоряд.: Саган О. Н., Пилипенко Т. І. – К.: Світ Знань, 2008. – 155 с.
6. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: монографія / А. І. Кудряченко
[та ін.]. – К.: Фенікс, 2011. – 632 с.
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УДК 323.2 (477)
Вєдєнєєв Д.В., д. іст. наук,
професор, НАКККіМ
(м. Київ, Україна)
ВОЛОНТЕРСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ
ЯК НОВІТНІЙ ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ
СТРАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Розвиток й структурно-функціональні трансформації волонтерського руху
відбуваються під вирішальним впливом та у контексті розв‘язання загальнодержавних проблем, становлення інститутів громадянського суспільства з урахуванням соціокультурної специфіки українського народу. Станом на 1 квітня 2014 р. в
Україні було зареєстровано майже 78 тис. громадських організацій, понад 15 тис.
благодійних осередків, понад 1500 органів самоврядування населення [1].
Волонтерські об‘єднання, що виросли на ґрунті громадянської активності,
стали суб‘єктом державної політики, помітним елементом видозмін соціальної
структури українського суспільства, їх становище та внутрішні процеси у волонтерському середовищі віддзеркалюють значущі тенденції соціально-економічного
й безпекового порядків, властивих Україні в цілому. Одним із магістральних
чинників зростання ваги волонтерства як соціального явища стали якісна активізація трендів самодіяльної активності громадян, загострене відчуття «пасіонарною» їх частиною невирішеності багатьох кричущих суперечностей, які
законсервувалися в інтересах «традиційних» панівних верств (сил, корпоративних угруповань) в період пострадянського буття України.
З 2014 р. значно зросла частка громадян України, залучених до благочинної та волонтерської діяльності. Волонтерство дійсно стало наслідком, актором
й каталізатором одночасно глибинних тенденцій трансформації структури та
настроїв соціуму. При цьому пересічні громадяни віддають належне суспільно корисній діяльності громадських організацій, особливо виокремлюючи з-поміж
ті, діяльність яких спрямована на благодійність (49 %) та волонтерську діяльність (48 %). Лідерами суспільної довіри у 2014–2015 рр. стали волонтери (у
грудні 2015 р. їм довіряли 68 %, не довіряли – 19 %, баланс довіри-недовіри
становив +49 %) та громадські організації (61 %) [2]. Подібні уподобання громадян виявилися стійкими. Так, за даними Інституту Горшеніна, станом на лютий 2016 р. найвищим рівнем довіри користувалися знов таки волонтери й
структури громадянського суспільства, безпосередньо волонтерам довіряло
71,3% і відмовляло у довірі 19,4% опитаних [3].
У соціологічній думці України поступово утверджується погляд на «волонтерів/громадських активістів» як на окрему «станову групу, що динамічно розвива13

ється і має реальні владні повноваження через контроль за підбором кадрів, участі у
державних проектах, часткової інтеграції до держслужби та офіційних силових
структур». До неї наближається та має певну спорідненість й спільні інтереси група
«силовиків/ветеранів». Вибухоподібна кристалізація цих груп відбувається на тривожному тлі стрімкого скорочення національного багатства й чергової хвилі його
перерозподілу [4]. Волонтерський рух має свій регіональний вимір, тяжіє до блокування у питаннях корпоративних інтересів із місцевою верхівкою («елітами»).
Добровольчий рух прошарок виявився здатним на швидке організаційне
оформлення, мобілізацію та енергійну діяльність в силу наявності вже в Україні
відповідної помітної та активної соціальної групи й типу суспільних відносин,
та відносин «суспільство-держава». В основі своїй він мав пострадянський специфічний соціально-економічний прошарок, який утворився у вирі процесів
приватизації, руйнації потужного індустріального укладу, розвитку ринкових
відносин та майнового розшарування суспільства, наявності сильного бюрократичного пресу та потужного впливу на політичне життя олігархічних кланів, які
паразитували на колишній великій «загальнонародній власності».
Згадана верства обрала собі самоназви «середній клас», «креативний
клас», «малий та середній бізнес» (який становив її економічну платформу).
Будучи відносно незалежним матеріально, соціально активним із якісною р адянською освітою, «вростаючи» у болісну систему «дикого капіталізму», цей
прошарок сформував своєрідну компілятивну, станову ідеологію з «демократичних і ринкових цінностей», «європейської орієнтації», націоналізму здебільшого
економіко-протекціоністського забарвлення (волонтерський склад був переважно урбанізованим, російсько- або двомовним контингентом), антирадянських
(антикомуністичних) пропагандистських стереотипів, русофобії (по відношенню
до штучного образу Росії як уособлення «загрози комуністичного реваншу», «відновлення імперії»), і побоювання, звісна річ втрати власних активів економічно
більш потужним олігархатом і великим бізнесом північного сусіда.
Майбутні «провідні волонтери» мали відповідну власність, статки, автотранспорт, напрацьовані зв‘язки, чималий досвід налагодження бізнесу та його
виживання у несприятливих умовах, необхідні контакти в ЗМІ та політичних
партіях, і являли собою специфічний соціально-психологічний тип діяльної,
енергійної, рішучої, прагматичної особи із розвинутим відчуттям кон‘юнктури,
достатнім освітнім рівнем і чітким розумінням того, що варто захищати і що
можна втратити. Не випадково у мірі стабілізації воєнно-політичної ситуації (її
«заморожування» «мінським процесом») волонтерські об‘єднання (по суті –
осередки зростання й захисту інтересів «середнього класу») вжили зусиль до
використання сприятливої для себе історичної ситуації для зміцнення економічних позицій, в т.ч. – за рахунок входження у владу, формування важелів впливу на розвиток країни, творення відповідного позитивного іміджу.
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З іншої сторони, наведений новітній елемент українського соціуму страждав
від корупції та свавілля бюрократичного апарату, недосконалості податкової системи, «гібридності» пострадянської економіки, панівного впливу у політичному
житті лобі кількох великих олігархічних кланів, які економіко-територіально розташовувалися у кількох областях Сходу України. Після 2014 р. «волонтери» як
перспективна страта опинилися у доволі суперечливій ситуації. Поряд із стрімким
зростанням впливу, високим ступенем симпатій населення, появою лобістських
груп у Верховній Раді («комбати», «професійні революціонери», представники
грантових політико-гуманітарних організацій тощо), у місцевих органах влади,
поступовою втратою позицій «старим» олігархатом (стрімка «деіндустріалізація»,
втрата на 60-70% традиційних ринків в країнах СНД, виникнення «ЛНР» та
«ДНР» із відповідним перерозподілом власності), відчутною іміджевою компрометацією частини олігархату, «креативний клас» зіткнувся із новою боротьбою за
переподіл економічних позицій з різким зростанням силового елементу (із втягненням туди «побратимів» із добровольчих, політизованих озброєних формувань).
При цьому ж бюрократичний апарат (при частковому персональному
оновленні), корупція та збереження позицій впливу олігархату породили розч арування, що сублімується у заклики «завершити революцію», влаштувати «третій майдан», «усунути зрадників ідеалів Майдану» тощо. Наведені обставини
потенційно перетворюють «волонтерів» як корпоративний прошарок у дієву
особу майбутніх бурхливих політичних подій.
Підтвердженням енергійного входження піонерів волонтерського руху
(Г.Тука, Ю.Бірюков, Т.Ричкова тощо) високі ешелони українського істеблішменту стало призначення їх на високі управлінські посади. Високопосадовці –
вихідці з волонтерського руху, є вельми публічними особами, постійно перебувають у полі зору ЗМІ та енергійно працюють в інформаційних потоках, виступають із судженнями критичного по відношенню до влади змісту, нерідко –
загальнодержавного та загострено-політичного характеру, чого не можуть дозволити собі інші урядовці або керівники-силовики. Зрозуміло, що інкорпорація
делегатів від волонтерського руху (реальний механізм їх персонального підбору залишає дослідникам простір для інтерпретацій) означає формування владою механізму гармонізації взаємодії між новою й вельми енергійною верствою
суспільства, запровадження своєрідного механізму комунікації та погодження
інтересів (амортизації конфліктів), тим більше, що за висуванцями стоїть певний сектор національної економіки, прошарок громадян із усвідомленням своїх
інтересів та правосвідомістю, прагненням до реального впливу й забезпечення
корпоративних преференцій, ідеологічно-ціннісною системою, досвідом й навичками тиску на владу (від роботи у ЗМІ і до силових вуличних акцій), достатнім авторитетом у суспільстві та здатністю до швидкої протестної мобілізації
(передовсім – через соціальні мережі).
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Спрямування верхівки волонтерів (у прямому й умовному позначенні) в
цілому відповідає прагненню впливових зовнішніх сил до скасування (суттєвого підриву потуги) олігархічних угруповань з метою демонтажу індустріального сектору економіки, впровадження України як «аграрно-дрібнобуржуазної»
країни у відведену їй нішу світового розподілу праці, усунення внутрішніх
центрів впливу на формування державної політики тощо.
Отже, структурування волонтерського руху, вживляння його інституйованих форм у новітню соціальну стратифікацію українського суспільства та делегування своїх представників до системи державного управління набуло
характер константи розвитку України. Спеціалісти доходять висновку, що нові
форми взаємодії, що виникли у 2014–2015 рр., довели свою ефективність у порівнянні із усталеними та нормативно врегульованими інститутами.
Література:
1. Використання потенціалу громадянського суспільства для забезпечення національної
безпеки України в умовах зовнішньої агресії. Аналітична записка Національного інституту
стратегічних досліджень при Президенті України [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://www.niss.gov.ua/articles/1565/
2. Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх
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УДК 78:377](477.53)
Заєць Т. В.,
аспірант, НАКККіМ
(м. Київ, Україна)
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
ПОЛТАВСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА
Історії професійної музичної освіти на Полтавщині вже понад сто років,
вона безпосередньо пов‘язана із становлення Полтавського музичного училища.
В статуті Полтавського відділення російського музичного товариства зазначалося, що одним із важливих напрямів діяльності є організація музичної
освіти та підготовка кваліфікованих музичних спеціалістів. Відповідно до цьо го,
1902 р. при відділенні музичного товариства в Полтаві відкрито музичні класи,
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де навчалися гри на фортепіано, сольному співу та грі на різних музичних інструментах [1, 187].
У вересні 1903р., діючі музичні класи реорганізовано в Полтавське муз ичне училище. Засновниками і першими його керівниками стали енергійні, високоосвічені фахівці: скрипаль, диригент, педагог Дмитро Ахшарумов (директор)
та скрипаль-соліст, диригент, піаністка та арфістка Надія Головня (заступник
директора).
Навчальна робота в училищі проводилася за єдиною навчальною програмою спеціальних та обов‘язкових музичних предметів музичних училищ імператорського російського музичного товариства. Загальноосвітні предмети
вивчалися в обсязі перших чотирьох класів чоловічої гімназії. Навчання було
платним. Плата становила 50-150 крб на рік [2, 745].
Полтавське музичне училище мало три відділи: фортепіанний, сольного
співу та гри на музичних інструментах (скрипка, альт, віолончель, контрабас,
флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, ударні інструменти).
У 1904 році викладацький склад становив 64 особи. Зокрема, тут працювало 17 вчителів гри на фортепіано, 6 – сольного співу, 7 – гри на скрипці, 1 –
клас альта, 8 клас віолончелі, 6 – класу контрабас, 3 – духових (дерев‘яних та
мідних) – флейта, кларнет, 4 – гобой, 3 – фагот, 5 – мідних, 2 – клас арфи, 2 –
клас ударних інструментів [2, 746].
Перший випуск відбувся 1906р., і до жовтневого перевороту 1917р. випуски відбувалися регулярно.
З часу відкриття музичне училище містилося у старому приміщенні духовної семінарії. Директор навчального закладу активно просував ідею і докладав
зусиль до того, щоб збудувати для Полтавського музичного училища гідне
приміщення, яке служило б йому багато років.
1916р. училище отримало нове трьох поверхове приміщення, яке було
побудовано з урахуванням звукоізоляції між класними кабінетами, з двома
фойє та чудовим концертним залом на 1200 місць [3].
Училище мало симфонічний оркестр (диригент Д.В. Ахшарумов) та оперний клас (керівник Ф.П. Левицький). Ці два художні колективи обумовили
згодом організацію Полтавського театру опери і балету.
Перший концерт у новому концертному залі музичного училища відбувся
20 березня 1916р. Тут було виконано увертюру до опери «Руслан і Людмила» та
«Арагонська хота» М. Глинки тощо. Концерти в залі відбувалися регулярно. У
них брали участь викладачі та учні училища [3].
Багато видатних співаків, музикантів, композиторів виступали у концертному залі музичного училища із авторськими концертами. Училище швидко і
якісно зростало, й уже 1917р. порушувалося питання про реорганізацію училища на консерваторію.
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З встановленням радянської влади училище стало державним і готувало
фахівців для професійних музичних установ, керівників самодіяльних хорів та
оркестрів. У 20-х роках минулого століття його реорганізовано в музичний технікум. Полтавський музичний технікум 1937р. було реформовано в музичне
училище. 1953р. училищу присвоєно ім‘я видатного українського композитора
М. В. Лисенка.
Сьогодні училище здійснює підготовку за такими спеціалізаціями, як:
фортепіано, струнні інструменти, народні інструменти, духові та ударні інструменти, спів, хорове диригування, теорія музики, а також акторське мистецтво.
У Полтавському музичному училищі працюють творчі колективи: оркестр народних інструментів, симфонічний оркестр, капела бандуристів, духовий
та естрадний оркестри, академічний хор, вокальний ансамбль «Мрія», ансамбль
народної музики «Карусель», ансамбль ударних інструментів «Імпульс».
За час свого існування училище підготувало понад 6 тисяч фахівців мистецької галузі, багато з яких стали видатними діячами, гордістю української та
світової культури.
1.
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СОЦІОЛОГІЯ МУЗЕЮ
У КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ МУЗЕЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Дослідження ролі і місця музеїв у структурі суспільних відносин показало
на існуюче протиріччя у поглядах міжнародної та української музейної спільнот на місію музею. Міжнародна рада музеїв ЮНЕСКО визначає музеї як установи на службі суспільства та його розвитку, як фактор соціальних змін і
культурної самобутності, як форму вирішення актуальних проблем суспільства
та громади [4].
В Україні законодавчо визначено статус музеїв, як закладів, що створені
для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів
18

та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до
надбань національної та світової культурної спадщини. У сукупності діяльність
музеїв (музейна справа) в Україні позиціонується як спеціальний вид науко вої
та культурно-освітньої діяльності, що включає комплектування, зберігання,
охорону та використання музеями культурних цінностей та об'єктів культурної
спадщини України, в тому числі їх консервацію, реставрацію, музеєфікацію,
наукове вивчення, експонування та популяризацію [5]. Тобто, в основі постає
музейний предмет, а не фактор соціальних змін.
Регламентовано, що музейний предмет підлягає атрибуції і під атрибуцією
розуміється розкриття стану його збереженості, історії походження та побутування, візуальних особливостей. Проте, його соціальні зв‘язки не підлягають атрибуції і не вивчаються. Іншими словами, не вивчаються соціальні функції
музейного предмета в історії суспільства. Розкриття суспільно-історичних
зв‘язків такої пам‘ятки можна назвати соціологією предмета. Соціальна функція
музейного предмета реалізується у формі музейної експозиції та у документальній формі в результаті проведення наукової експертизи предмета. Від повноти
розкриття інформації закладеної у музейному предметі залежить його суспільна
значимість та статус. Теорія соціології музейного предмета ще у повній мірі не
розроблена та подекуди це питання науковцями вже ставиться і, зокрема, Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.Яворницького звертає
увагу на музейний предмет у контексті його атрибуції, систематизації та евристичних можливостей [3]. Іншими словами, музейна справа є процесом, що характеризує суспільні відносини у царині культурної спадщини, а соціалізація роботи
музею є не завжди сталою похідною величиною цієї константи.
Проте, українські вчені останнім часом все частіше схиляються до визнаного міжнародною спільнотою визначення музейної місії. Соціологічне дослідження
проведе Інститутом стратегічних досліджень ім.. С. Разумкова свідчить про важливу соціальну функцію музейної галузі в Україні у формуванні системи духовних цінностей суспільства, української ідентичності, утвердження ідеї української
держави, як національного пріоритету. На думку Л. Чупрія, В.Машталіра музей
являється багатофункціональним інститутом соціальної пам‘яті, через посередництво якого реалізується потреба суспільства у відборі, зберіганні і репрезентації специфічної групи культурних і природних об‘єктів, які усвідомлюються
суспільством як цінності, що передаються із покоління в покоління. [2]
Соціологія не являється основою теоретичного надбання у музейній індустрії, що підкреслює актуальність та важливість проведення наукового дослідження з проблем використання методів соціології у музеєзнавстві. Соціологія
музею це комплексна проблема, яка вивчає музейну галузь, діяльність музеїв, їх
місце і роль у суспільстві та відношення суспільства до проблеми збереження
культурно-історичного надбання. Поле діяльності соціології у царині музейної
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справи не обмежується лише дослідженням проблематики музеїв, а є ширшим
та охоплює поняття музейної справи як суспільного явища і виявляє вплив інших суспільних процесів на галузь.
Об‘єктом соціологічного пізнання в музейній діяльності є саме суспільство
як цілісна соціальна реальність, що відбиває його інтереси у сфері культурної
спадщини. З цим тісно пов‘язані такі явища як соціальні відносини, соціальні
зв‘язки, соціальні організації та розвиток і функціонування музеїв, як соціальних
інститутів суспільства. Предметом соціології у цій сфері виступають загальні і
специфічні закони та закономірності розвитку цієї галузі і її функціонування, як
соціальної системи, форми та механізм дії цих законів і закономірностей у діяльності особистостей, соціальних груп та соціальних інститутів [1].
Найбільш загальне уявлення про соціологію музею можна навести визначенням – це наука про становлення і розвиток, функціонування соціальних
процесів, механізми і принципи їх взаємодії, пов‘язані з потребою соціальних
відносин у сфері збереження матеріальної та нематеріальної спадщини суспільства посередництвом музейної діяльності, а також про людину як складову цих
спільнот та головного рушія розвитку історичного процесу.
Реалізація функціонального призначення музейної галузі відбувається посередництвом соціального діалогу у якому провідну роль відіграють музей та
відвідувачі. Відвідувач звертається до музею аби задовольнити свою потребу у
пізнанні історії суспільства та природи. Власне кажучи, відвідувач прагне відч ути та пізнати час, минуле у його суспільно-історичних зв‘язках, а музей, за посередництва музейного предмета та музейної експозиції задовольнити цю потребу.
Розвиток соціології музейної справи спрямований також на вивчення музейної
аудиторії, як складової соціального діалогу, з метою реалізації місії музею в соціумі. Однак, майже поза увагою дослідників знаходиться проблема вивчення
потреб суспільства щодо визначення напрямів розвитку музейної справи.
Особливе значення соціології музейної справи виявляється в її здатності
об‘єктивно оцінювати соціальні явища і процеси, формувати і сприяти накопиченню знань про музейної справу, як соціальну дійсність. Соціологічні знання в
галузі музейної справи важливі при розробці і здійсненні соціальних проектів у
цій сфері суспільного життя.
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ОСОБЛИВОСТІ РІЗДВЯНИХ СВЯТ БУКОВИНСЬКИХ ГУЦУЛІВ
Глобалізаційні процеси й поширення зразків масової культури негативно
впливають на розвиток та збереження регіональних культур. Особливо актуальною у цьому контексті постає проблема захисту традиційних календарних
обрядів та звичаїв як свідків історичного минулого нашого народу.
Традиції та обряди відіграють дуже важливу роль та посідають значне місце
у світогляді та віруванні буковинських гуцулів. Однак більшість дослідників
календарної обрядовості та свят Гуцульщини Путильського та Вижницького
районів особливо не заглиблювались у дослідження цього краю, а розглядали
його переважно поверхнево, як всю самобутню культуру Гуцульщини або
Гуцульщини Івано-Франківщини, або Закарпатської.
Зібрання та вивчення інформації про цей край, відродження цілісної календарно-обрядової історії буковинських гуцулів дасть можливість осягнути її
первісний смисл, виявити генетичні витоки, етапи розвитку.
Народні обряди, втілені у так званому народному календарі пов‘язані з
часовою циклічністю в природі й хліборобськими працями у певну пору року та
родинними обрядами. За всю свою історію вони не залишилися незмінними,
суттєво трансформуючись навіть у своїй основі. Багато традицій були забуті у
зв‘язку зі змінами у релігійній свідомості гуцулів. Більшість давніх звичаїв та
традицій знищили спочатку румунські загарбники, а пізніше радянська влада
вносила у традиційну обрядову культуру гуцулів свої корективи. І коли вже
Україна отримала свою довгоочікувану незалежність, стало зрозуміло, що, на
жаль, немає ані знань, ані бажань у молоді буковинської Гуцульщини відновлювати свою незбагненно багату культурну спадщину.
Зараз народні обряди розподіляються за природними циклами: зимовим
(обряди Різдва та Нового року), весняним (Великодневі обряди та Зелених
свят), літнім (свята Івана Купала), осіннім (поминальні обряди).
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Екологічний та культурний потенціал таких гірських територій, як Гуцульщина, на початку ХХІ століття є цілком унікальним, і гуцули як носії народної традиційної культури останніми десятиліттями помітно демонструють
пожвавлення культурного життя.
До різдвяних свят належать Святвечір, Різдво, День Святого Василя, Водохреща. Очікуючи Різдво, буковинці починали готуватися до 2 січня – дня
Святого Гната, прозваного Богоносцем, якого за поширення християнської віри
було страчено римлянами. В цей день не можна було прясти й прати. Жінки робили обрядове печиво, займалися хатнім прибиранням, чоловіки лагодили домашній реманент на зиму, закупали на свято продукти, хлопці, зібравшись у
гурт, готувалися до вертепних дійств, вивчали тексти та пісні, дівчата для веч орниць робили хатні прикраси. В цей день забивали свиней для різдвяного столу.
4 січня – День Святої Анастасії – покровительки вагітних. Жінкам не можна займатися ніякою роботою. В цей день в домі має бути все вичищено, вимито, прибрано. Цього дня йде оброблення кабанчиків.
6 січня, в день Святої Вечері, в гуцулів побутує традиція нічого не їсти до
Вечері, чоловіки зазвичай ідуть в ліс по дрова чи пораються біля худоби, жінки
варять страви, важливим є факт, щоб ватра не горіла вже після Вечері. Всі ш анобливі гуцули в цей день ідуть на цвинтар і запалюють у померлих родичів
свічки на гробках.
На Святвечір споживають святкову кутю. Ця назва походить від давньовірменського слова «kut», що перекладається як «зерно», «злак». Гуцули Буковини першу їжу на Святвечір називали «дзьобавкою»: розсипали на столі зерно,
потім збирали його для споживання в їжу [2, с. 96]. На столі на Святвечір
обов‘язково має бути 12 пісних страв, які в кожної родини можуть бути різні,
але деякі з них незмінні, такі як: пшениця з маком, горіхами, ізюмом, медом та
іншими смачними добавками, що кожне має своє символічне значення. Мак,
горіхи – символи достатку та здоров‘я, мед – символ райського блаженства. Іншими стравами є такі: голубці з квашеної капусти, гриби з оселедцем, вареники,
квасоля, боби, узвар тощо. Обрядовий святвечірній хліб у гуцулів називається
колач [1, с. 11].
У ХІХ ст., як тільки над буковинською Гуцульщиною сходила перша зірка, господар знімав віконниці з вікна своєї хати, в одну руку брав хліб, а в іншу
сокиру, потім обходив три рази своє господарство, перед вікном промовляючи
тричі «Добрий вечір». Цей обряд символізував впускання бога багатства в хату.
Слід зазначити, що існує велика відмінність у святкуванні цього свята в різних
селах буковинської Гуцульщини – як у приготуванні святкових страв, так і в
обрядах. Вони навіть часто різні у різних господарів одного села.
Гуцули на Різдво водили не тільки «козу», а й «барана». В кінці ХІХ –
першій половині ХХ ст. гуцули святкували різдвяне ходіння з живим бараном.
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А ось приклад ворожіння на «Щедрий вечір»: клали на пральну дошку вибрані
за певною сільськогосподарською культурою вуглики та спостерігали, котрий
символічний вуглик першим спопеліє, то та сільськогосподарська культура буде мати гарний врожай. І навпаки, котра довше всіх буде тліти чи погасне, то не
буде врожаю.
На день Старого Нового року припадає святкування архієпископа Кесарійського Василя Великого (14 січня). Зазначене свято входить до трьох важливих Великих зимових святкувань: Різдва, дня Святого Василя та Водохреща.
Святого Василія Великого, як і святого Миколу Чудотворця, віддавна особливо
шанує східнослов‘янський віруючий люд. Частина мощей цього святого й донині зберігає Свято-Успенська Почаєвська Лавра. На свято Василія на Гуцульщині накривають щедрий стіл, в день зранку засівають діти пшеницею подвір‘я
чи, якщо пустили в хату, то хату.
Ввечері перед Василієм жінки займаються ворожінням погоди на цілий
рік, для цього вони беруть велику цибулину, розрізають навпіл і витягують 12
скибочок з неї і насипають туди третину ложки солі, підписують під кожним
шматком, який місяць і кладуть на дощечку до ранку. Вранці дивляться, в якому шматочку під назвою місяця сіль розчинилась в рідину, то буде дощовий
місяць. В якому сіль так і залишилась сухою, то буде сухий місяць. Важливим є
те, щоб всі шматки мають бути з однієї цибулини.
Наступним важливим святом на Гуцульщини є другий Святвечір (18 січня),
святкування якого відрізняється від першого тим, що цього дня вечеряти сідають
зазвичай після обіду, ще до зорі, і страв уже не 12, а менше, головною стравою, як
і в перший Святвечір, є пшениця, тільки вже заправлена узваром і медом.
Зазвичай колядують на другий Святвечір колядники тільки під вікном у
господарів, в хату можуть заходити хіба що похресники. Перші колядки були
філософського характеру, роздумами про світ, пізніше колядки були своєрідним
побажанням господареві на врожай. З прийняттям християнства в колядках почали славити святих. У кінці ХІХ ст. на гуцульській Буковині виготовляли «кози» з
фарбованими в жовтий колір рогами, яку застосовували в різдвяних колядках.
Водохреща (19 січня) – замикаюче, важливе свято різдвяної обрядодії на
Гуцульщині. В цей день гуцули натщесерце ідуть до церкви святити воду, поки
не принесуть воду свячену додому, ніхто нічого не їсть, важливим є першим
попити свяченої води, щоб бути здоровим весь рік. Також цього дня, якщо є лід
на річці, то купаються в ополонці. Гуцули вірять, що цього дня неможливо з астудитися, так як вода в цей день має цілющі властивості. Також цього дня піп
освячує всі християнські оселі та господарство святою водою.
На свято Йордана в Гуцульщині ліплять із воску хрестики, які потім прикріплюють над дверима. Досліджуючи цей матеріал на базі польових досліджень, можу сказати, що гуцули роблять це для відлякування злих духів.
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На даний час відбулись значні зміни в культурі буковинських гуцулів, і
актуальність нових досліджень про свята та обряди та втілення певних інновацій на буковинській Гуцульщині на сьогодні є досить великою та значною.
Основними джерелами статті слугували етнографічні наукові польові
експедиції на Буковинській Гуцульщині, в яких досліджувався та збирався матеріал із села Стебні Путильського району Чернівецької області. Матеріал описувався з живих носіїв (старожилів) багатої гуцульської культури.
Література:
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Кургаєва С.-К. В.,
здобувач, НАКККіМ
(м. Київ, Україна)
РІГ ЯК АТРИБУТ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
ТА ЙОГО САКРАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ В КУЛЬТІ ВЕЛИКОЇ БОГИНІ
Найчастіше здобуті археологами артефакти, в тому числі предмети з рогу,
розглядаються побіжно в рамках їх побутового призначення, не надаючи осо бливого значення семантиці, акцентуючись на атрибуції – датуванні, описі,
складу, обробці. Завдання полягає виключно в комплексному підході. У такому
ключі ріг, як самостійна тема, ще не розглядався. Тому варто більш детально
зупинитися на інтерпретації даного атрибуту в житті людини кам'яного віку.
Ріг у сакральному світогляді людини займає місце від символу достатку
до ритуального рогу-ритону як переможного бенкетного кубка, існуючого донині, наприклад, в Грузії. А також музичного інструменту у вигляді бойового
духового трубного рогу, частково волинки і вівчарського ріжка, наприклад, як у
гірських тірольців, калаталом для магічного бубна – у лапландських жерців.
Волячий ріг – символ продовження роду. Удари ним об двері приносили
людям добробут і життєву силу. Часто виступає у значенні аграрного і любовно-еротичного символу [3, с. 419]. Ріг вживався ще з часів палеоліту поряд з
бивнями і кістками тварин, дійшов до нас у вигляді наконечників або дротиків,
рогових муфт для знарядь і т.д., а в час неоліту вироби з рогу отримали своє
поширення у вигляді рибальських гачків, гарпунів, наконечників мотик, серпів,
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сокир, долота, як навершя до жезла, до сакральної пластичної фігури жіночих
богинь і до головних уборів жерців.
Також ріг використовувався як посудина побутового і ритуального призначення. Факти побутового використання ріжка, як поїлки немовляти, що заміняє материнські груди, а також для годування домашніх тварин свідчать про
первісний спосіб заміни грудей матері пристосуванням, що їх імітує. Опис «первісної соски» є в словнику Ожегова С.І.: посудина з соскою для годування немовлят [8]. У Даля: «оброблений коров'ячий ріг з прив'язаним засушеним соском
від вимені для годування немовляти» [7]. У народі говорили: «він ще на ріжку».
Священний ріг, увічнений лоссельським рельєфом, можна вважати родоначальником нескінченної низки ритуальних «рогів достатку» всіх часів і народів» [9].
Культові практики були тісно пов'язані і вплетені в життя людей. Між
27 000 – 25 000 рр. до н. е. з'являються мініатюрні скульптури різноманітних
божеств з каменю, рогу або кістки. Найдавніші з вирізаних на скелях символів,
як і вироби з рогу і кістки, є прямим наслідком глибокої віри в Богиню – дарувальницю життя, джерело всього живого і сущого [5, с. 243].
Становлення сакрального образу відбувається і в самих ранніх неолітичних поселеннях VII тисячоліття до нашої ери з моменту одомашнення тварин і
початку виробництва їжі. У цей період відбувається одомашнення кіз, овець,
великої рогатої худоби, вони починають переважати над дикою фауною [5, 13].
Змінюються способи життя за допомогою заняття землеробством і скотарством.
Зі зміною способу життя змінюються і сакральні уявлення про предмети побуту, зароджується культ бика як символу оновлення життєвого циклу.
Знайдений під час розкопок в поселенні VII тис. до н. е. Чатал-Хююк
Джеймсом Меллартом настінний розпис вирізняється вражаючою винахідлив істю і різноманітністю малюнка, який доповнювався глиняними рельєфами і бичачими головами [5, с.19]. На його думку, ці стінні розписи довжиною від 12 до
18 метрів мали обрядове значення, а після того, як вони виконували свою роль,
їх забілювали білої мастикою.
Основний мотив цих стінописів і рельєфів – жінка, що народжує в позі
жаби, – пов'язаний з Богинею родючості. Вона асоціюється з тваринним світом:
поруч з нею зображений гриф як символ смерті і бичача голова як протилежний
знак – символ оновлення життя. Зауважимо, що картину рівномірно обрамляють безліч інших допоміжних або супровідних символів – це схематичні зображення рогів, трикутників і ромбів, подвійних трикутників, «пісочного
годинника» або метеликів. Крім того, на інших картинах зустрічаються напівреалістичні зображення полювання на оленів, жінок, які несуть рибальське знаряддя, гір, рослин і водойм з рибою [5, с.19].
Наведені археологічні та етнографічні матеріали показують нерозривний
зв'язок богинь, які сприяють родючості, з рогатою атрибутикою. Це говорить
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про те, що ріг в сакральній культури народів був атрибутом Богині родючості, головним атрибутом якої була налиті молоком груди, хмари, що представляються
грудьми богині або вим'ям, повним цілющої вологи. Ріг в античний період служив
символом достатку, що знаходиться в одному семантичному полі з родючістю.
У Богині втілена безкрайня міць природи і продиктовані нею закони рослинного, тваринного і людського життя. Серцевиною давньоєвропейської символіки є циклічне повторення таїнства народження, смерті і нового повернення
до життя не тільки людини, а й всього живого [6, с. 28]. Її символи і образи
концентруються навколо партеногенетичної Богині, єдиного джерела життя. Її
могутність – у джерелах і колодязях, у світлі місяця і сонця, в землі, в усіх тваринах і рослинах. Вона дарувальниця життя і смерті, богиня відродження і земної родючості, яка народжується і вмирає разом з рослинністю [5, с. 440]. У
цьому контексті ріг виступає як атрибут матеріальної культури та має сакральне значення у міфології відродження життя.
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ВІДНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КІНЕМАТОГРАФІЧНИХ ЗАКЛАДІВ
НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 1943-1945 РР.
18 вересня 1943 р. Червона армія вступила на територію Київської області.
Радянська влада почала відразу відновлювати культурно-мистецькі заклади.
Всього станом на 1 грудня 1943 р. в області працювало 9 кінотеатрів, з яких 5
працювало в м. Києві [5, с. 89]. 24 січня 1944 р. у звіті Київського Управління
кінофікації при виконкомі Київської обласної Ради депутатів трудящих до Відділу пропаганди й агітації ЦК КП(б)У повідомляється, що в області працювало
Кагановицький, Переяслав-Хмельницький, Таращанський, Білоцерківський,
Сквирський, Кашперівський кінотеатри. Також Броварська кінопересувка забезпечувала кінопоказами Броварський, Бориспільський та Березанський райони
Київської області. Хоча Обухівський кінотеатр був устаткований кіноапаратурою, але не працював через ремонт електростанції [1, арк. 1]. Також у першому
кварталі 1944 р. планувалося запустити такі районні кінотеатри, як Чорнобильський, Черкаський, Бородянський та Макарівський. До того ж планувалося забезпечити область 7 кінопересувками [1, арк. 2]. Станом на 10 січня 1944 р. в Черкасах
працювала тільки одна кінопересувка [6, с. 167]. Водночас до війни в місті було
два кінотеатри і 25 кіноустановок в клубах та підприємствах [6, с. 182].
Голова обласного управління кінофікації у листі до керівника Відділу аг ітації і пропаганди Київського обласного комітету КП(б)У зазначав, що з 1 січня
по 20 травня 1945 р. кіномережа області обслужила 1 101 тис. глядачів, провела
5270 сеансів. Під час посівної кампанії з 1 квітня по 15 травня 1945 р. кінопр окат пройшов у 28 районах області, дано 400 кіносеансів, на яких були присутні
53645 глядачів. Крім того, разом з кіносеансами під час посівної проходили
ідеологічні та розважальні заходи. Відбулося 117 лекцій, бесід, доповідей і 22
виступи гуртків самодіяльності [2, арк. 18].
Але виконання кінофікації було загальмовано з поважних причин. Так, в
стенограмі обласної наради робітників кіномистецтва, від 22-23 серпня 1944 р.,
зазначалося, що підприємства СРСР зайняті виробництвом зброї для фронту,
тому створення нової кіноапаратури не є пріоритетним [3, арк. 14]. Кр ім того,
існувало багато й інших проблем. В області не вистачало ремонтних майстерень для кіноапаратури. Наприклад, в червні 1944 р. керівництво Управління
кінофікації облвиконкому Київської ради депутатів трудящих звернулося до
заступника голови РНК УРСР М. П. Бажана з проханням відкрити три майстерні
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в Умані, Черкасах і Білій Церкві, які існували ще до війни. Кінотехнічна майстерня при Київському обласному управлінні кінофікації не могла вчасно впор атися з ремонтом кіноапаратури в області [1, арк. 9].
У доповідній записці до секретаря Київського обкому КП(б)У по пропаганді та агітації та до голови виконкому Київської обласної Ради депутатів тр удящих керівник обласного відділу кінофікації зазначав, що в лютому 1945 р.
план по демонстрації кінофільмів був виконаний лише на 85%. В більшості випадків це було пов‘язано з проблемою електропостачання. Часто виникали пр облеми, які були пов‘язані з нестачею пального для електростанцій. Через
відсутність електропостачання в Звенигородці в лютому 1945 р. не відбулося
жодного сеансу, хоча заплановано 52 кінопокази [2, арк. 41].
В листі до відділу агітації і пропаганди Київського обкому КП(б)У від 19
грудня 1945 р. керівництво обласного Управління кінофікації вказувало на д екілька важливих проблем, які заважали розвиткові кіномережі в області. В кінотеатрах працювали малокваліфіковані механіки, які закінчили 4-місячні курси.
Через їхню роботу часто виводилася з ладу апаратура. До того ж 80 % райвідділів Управління кінофікації Виконкому Київської обласної Ради депутатів трудящих користувалися гужовим транспортом для перевозу кіноапаратури в
інший населений пункт. Часто сільські ради відмовлялися давати транспорт. Це
призводило до затримок в кінопрокаті [2, арк. 39].
Перед Другою світовою війною в Київській області було 360 кіноустановок [4, с. 47]. Натомість станом на 25 травня 1945 р. в області працювало 61 к іноустановка. Крім цього, було 14 відомчих та профспілкових стаціонарних
кіноустановок [2, арк. 15]. Тобто в цілому на території області працювало всього лише 75 установок, тобто 20,8 % від довоєнної кількості.
Отже, в Київській області активно відновлювалася кіномережа. Керівництво обласного відділу кінофікації зіткнулося з серйозними проблемами, які з аважали нормальному функціонуванню кінематографічних закладів. По-перше,
в кінотехнічних майстернях не вистачало робочої сили для своєчасного ремо нту кіноапаратури. По-друге, в деяких регіонах області було відсутнє постійне
електропостачання. По-третє, часто до проблем додавався людський фактор, а
саме: малокваліфікований персонал та відсутність підтримки з боку місцевих
органів влади. Незважаючи на це, велика кількість населення області отримала
доступ до кіномистецтва. Кіномистецтво використовувалося владою в пропагандистських цілях. Перед переглядом фільмів відбувалися лекції, бесіди.
Література:
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6. Черкащина в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945. Збірник документів та
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ'ЄДНАННЯ ХУДОЖНІХ КОЛЕКТИВІВ
«МУЗИКА» УКРАЇНСЬКОГО РАДІО»
Сьогодні, у час реформ Національного мовлення, коли у засобах масової
інформації все більше йдеться про перебіг змін, і стосується це насамперед формату мовлення, його наповнення та змісту, реформуванню філії регіональних
каналів, де саме і у яких приміщеннях будуть оброблювати, готувати та транслювати ефірні продукти, є сенс звернути увагу на художні колективи НСТУ ЦД
«Українське радіо». Діяльність даних творчих об‘єднань має велику та насичену історію, а їх роль в культурі України – одна з провідних. Дослідимо діяльність об‘єднання художніх колективів «Музика»», до складу якого входить
симфонічний оркестр, хор, оркестр народної та популярної музики. Серед світових колег наших художніх колективів – хор і оркестр «Радіо Прага», радіо
BBC, Кельнського радіо, Північнонімецького радіо, Симфонічний оркестр NHK
Японії, Хор Баварського радіо, Польського, Чеського, Фінського, Італійського,
Нідерландського, Словенського, Датського радіо, оркестр Canadian Broadcasting
Corporation та багато інших. Тобто дана практика визнана в світі і активно використовується розвинутими країнами.
Об‘єднання є підрозділом Українського радіо і починає свою історію з
30-х років XX сторіччя. Перший радіоефір в Україні відбувся у м. Харкові
16 листопада 1924 року. Тоді слухачі почули слова техніка, який тричі повторив: «Алло, говорит Харьков», а після цих слів відбувся радіоконцерт – той
жанр, для якого згодом і були створенні музичні колективи на цій технічній базі.
В перші роки існування звучали романси та реклама, згодом додалися політичні
та просвітницькі програми, народні університети. Організовані музичні колек29

тиви з‘являються з початку 30-х років. Саме 1932 роком датується документ,
що поклав існування радійним виконавцям. Це «Проект положення про Всеукраїнський комітет радіомовлення від 15 червня 1932 року». Але відомо, що ще
раніше силами самодіяльних робітничих колективів Харкова у 1930 році була
виконана 9 симфонія Л. ван Бетховена. Рання програма складалася в основному
із симфонічної музики, були виступи із солістами та виступи вокального квартету ім. Леонтовича. Паралельно із Харківським радіоцентром розвивається і
Київський.
Розглядаючи такі історичні відомості про діяльність творчих колективів,
стає очевидним те, що сьогодні ми маємо цілу епоху, яка простежується в історії
радійних музикантів України. Ці творчі майстерні за час свого існування були задіяні в різних аспектах професійної діяльності. Починаючи з зародження, їх з авданням було виконання творів композиторів сучасності, їх запис та здача до
художнього фонду для зберігання та відтворення. То ж сьогодні маємо низку
прижиттєвих записів видатних українських композиторів, диригентів, солістів,
інструменталістів, що становить цінне надбання для сьогодення та майбутнього, а
також як інформативне джерело для музикознавців. Одним із завдань цього підрозділу було озвучування кінофільмів, мультиплікаційних фільмів та реклами, а
також музичний супровід до радіопередач. Окрім цього, був присутній сценічний
фактор – виступи на фестивалях та участь у концертних програмах. Звичайно, що
в радянські часи музика виконувала пропагандистську та політичну функцію, тому репертуар в своїй основі складався саме з творів такої тематики.
З надбанням Україною незалежності розширюється репертуарна політика
колективів, все більше виконується українська музика, хору вже не забороняється співати музику духовного жанру, а зі стаціонарної студійної роботи пр оходить переорієнтація на гастрольні поїздки та виступи за межами ефірних
трансляцій і записів. На той час хор Національної радіокомпанії України оч олює Віктор Скоромний – і саме він започатковує поїздки хору з концертами за
кордон, співпрацюючи з провідними оркестрами України в такі країни як Угорщина, Польща, Італія, Сербія, Голландія, Португалія, Іспанія, Франція , де
звучали твори європейських класиків – Моцарта, Бетховена, Верді, Малера та
інших. У 2006 році колектив отримав звання «академічного». З 2010 року художнім керівником і головним диригентом колективу є заслужена артистка
України Юлія Ткач. Серед здобутків хору останнього часу – гран-прі на престижному міжнародному фестивалі духовної музики – Хайновка 2015 у м. Білосток, Польща, що безперечно підвищило авторитет виконавців та нашої держави
у Європейських країнах. У 2017 році виповнюється 85 років з дня заснування
хору «українського радіо», що відзначено низкою святкових концертів та радіо
і телепередач.
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Заслужений академічний симфонічний оркестр «Українського радіо», диригентом якого зараз є Народній артист України Володимир Шейко, був заснований у 1929 році у місті Харків. Сьогодні оркестр виступає на провідних укр аїнських сценах та активно гастролює – протягом року здійснює по кілька
виїздів за кордон, а саме в Італію, Туніс, Китай та інші країни світу. Керівництво оркестру постійно співпрацює з зарубіжними агентами, завдяки чому підтримують зв'язок з Європейськими країнами, а засоби масової інформації дають
схвальні рецензії цьому колективу, що створює позитивне враження та викликає повагу суспільства до українських музикантів. До репертуару оркестру входять як твори світових так і українських класиків, а також музика сучасних
композиторів, як обов‘язкова для виконання та запису радійними колективами.
17 квітня 2014 року Верховна Рада України прийняла закон «Про Сус пільне телебачення і радіомовлення України», де одним із пріоритетних напрямків є культура, що дає надію на вихід з тривалої кризи художніх колективів
радіо, яка продовжувалася багато років. Особливого загострення питання долі
об‘єднання художніх колективів «Музика» було досягнуто у 2016 році, коли
законом Національна радіокомпанія України ввійшла до складу Національної
телекомпанії України, ставши її філією. Шляхом компромісів та переговорів це
питання вирішилось позитивно на користь «Музики». У 2017 році у діяльності
даного об‘єднання простежується перехід від старої системи – проведення концертів за рахунок бюджетних коштів, до нової – а саме питання принесення
прибутку компанії. У зв‘язку з цим було запущено ряд проектів у київському
будинку звукозапису орієнтованих на поповнення кошторису НСТУ (Національної суспільної телерадіокомпанії України).
Першого червня 2017 року стартував проект заслуженого академічного
симфонічного оркестру Українського радіо – «RADIOSYMPHONY_UA». До
цієї події були залучені солісти Національної опери України та видатні вітчизняні інструменталісти. Особливістю даного заходу є те, що музикантами виконувалася виключно популярна музика: шедеври світової класики, твори з
відомих кінофільмів та експериментальна – соло електрогітари з оркестром. Ця
мистецька подія мала великий успіх , про що свідчать схвальні рецензії, реакція
публіки та розкуплені аудиторією квитки. Цього ж року, 26 жовтня у великій
студії київського будинку звукозапису відбувся концерт академічного хору
українського радіо – «RADIO CHOIR_UA». Особливістю підготовки заходу була реклама по радіо, а також розповсюдження інформації про подію через соціальні мережі. Організатори залучили до роботи камерний симфонічний оркестр,
солістів Національної опери України, інструменталістів, відомих виконавців –
переможця телевізійного проекту «Голос країни» Олександра Клименко та канадську співачку Jina Williams, яка виконала сольні партії власних та творів інших композиторів. Репертуар складався з відомої світової класики та
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популярної сучасної західної музики, тобто був орієнтований на широку аудиторію. Окрім вищесказаного, з березня 2017 року радіо «Культура» запустило
новий цикл передач «RADIO CHOIR: історія України в звуках». Програма тр иває 45 хвилин та представляє собою розмову про історію хору та прослуховування записів музичних творів даного колективу. Учасниками радіопередачі є
художній керівник та головний диригент – заслужена артистка України Юлія
Ткач та дослідниця історії хору – кандидат мистецтвознавства Тетяна Коробка.
Зараз простежується повернення художніх колективів у медійний простір
радіо та телебачення. Це підтверджується активною участю об‘єднання «Музика» у житті телерадіокомпанії. 16 листопада у будівлі Національної суспільної
телерадіокомпанії України відбулися святкові заходи присвячені 93-й річниці
першої ефірної радіопередачі у нашій країні, що є Днем працівника радіо, телебачення та зв‘язку. У святкових заходах брали участь Академічний хор та заслужений академічний симфонічний оркестр українського радіо. Це свідчить про
зацікавленість у творчості об‘єднання «Музика» працівниками та керівництвом
компанії. Якщо реформування суспільного мовлення пройде за європейськими
стандартами, то ми отримаємо якісний зміст ефірних програм, незалежну думку
та престиж національного телерадіомовлення, якісний склад та результативну
роботу художніх колективів, що являє собою структурний підрозділ «Українського радіо». Завданням яких буде продовження поповнення художніх фондів новими записами та участь у мистецьких подіях, радіоефірах та телевізійних
трансляціях, виконання тих чи інших гімнів на адміністративних заходах.
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СВОБОДА СОВІСТІ ЯК ОСНОВА
ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРАЦЯХ В. РОМАНЮКА
Романюк Василь (Патріарх Володимир) – український православний релігійний діяч, учасник Організації Українських Націоналістів (ОУН), Української
Гельсінської групи (УГГ), богослов, Патріарх Київський і всієї Русі-України
Української Православної церкви Київського патріархату. Був неодноразово
ув‘язнений за активну правозахисну діяльність і відстоювання прав українських
православних вірян. Нагороджений вищою священицькою відзнакою – митрою,
а за громадянську мужність, самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів
свободи і демократії та з нагоди 30-ї річниці створення Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод посмертно нагороджений
орденом «За мужність» I ступеня (2006).
Автор численних звернень, проповідей, статей на богословські, патріотичні й державницькі теми: «Звернення до редакції газети «Оссерваторе Романо»
(1977), «Спроба узагальнення» (1978), «З нами Бог» (1978), «Звернення до Папи
Павла IV» (1978), «Звернення до Президента США Дж. Картера» (1978), «Головна трагедія атеїстичного виховання» (1981) та ін.
Відстоюючи права вірян, Романюк звинувачував СРСР у найважчих злочинах проти християнства й прав людини, констатуючи, що в СРСР свобода
совісті існує тільки на папері, а атеїстична влада докладає чимало зусиль, щоб
остаточно знищити Церкву. Твердження, що церква вільна й відсутні будь-які
утиски – абсолютно неправдиві, вона не має жодних прав, неспроможна активізувати свою діяльність, на неї покладено функції самоліквідації. Найвища ієрархія
Православної церкви закриває очі на будь-які беззаконні вчинки представників
влади навіть тоді, коли вони діють усупереч власним законам: священиків і активних вірян репресують, а ієрархи бездіяльні.
Романюк переконував, що боротьба проти релігії у союзних республіках
має специфіку, а подекуди набуває особливо гострих форм. Зокрема, оскільки в
Україні відсоток вірян більший, ніж у Росії, проти церкви застосовують найбрудніші засоби боротьби, зокрема українофобство. Переслідування, утиски,
зневага призвели до того, що між православним духовенством України та вір янами відсутня солідарність. І якщо священик репресований, то інші представники духовенства відвертаються від нього і його родини, а греко -католицькі
священики в Україні взагалі опинилися поза законом, загнані в підпілля [3].
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Романюк привертав увагу, що Українська православна церква була фактично заборонена, а православні українці повинні вважати себе належними до
російської церкви. При цьому, на переконання Романюка, Російська православна церква не має жодних прав для своєї діяльності, її лише використовують як
засіб русифікаторської політики в Україні. Грубе втручання у внутрішні справи
церкви проявляється у непоодиноких випадках заборони дзвонити в дзвони під
час релігійних відправ, публічно колядувати і щедрувати, як того вимагають
народно-релігійні традиції тощо.
Священик сформулював низку вимог. Так, новостворений в Україні Комітет захисту релігії мав вимагати від уряду, щоб закон про свободу совісті не
порушувався. Негайно відкрити всі закриті храми і монастирі; створити духовні
навчальні заклади, семінарії й академії з української мовою викладання; видр укувати Біблію та іншу релігійну літературу українською мовою; діти вірян повинні мати право відвідувати церкву й отримувати релігійне виховання; віряни
повинні отримувати вищу освіту, мати можливість обіймати посади тощо[3].
У «Зверненні до Високопреосвященного Філарета, Митрополита Київського
і Галицького (1987) Романюк стверджував, що у період суспільно-політичних трансформацій у країні проблеми церкви та вірян не можуть займати останні позиції.
На часі висувати і втілювати в життя низку заходів, серед яких відкриття Києво Печерської Лаври й Софійського собору в Києві. Необхідно, на його думку, особливо у східних областях України, навчати духовенство українській мові, адже
вони не володіють рідною мовою і ведуть проповіді церковно-слов‘янськоросійсько-українським суржиком. Така «недорікуватість» невластива освіченій
людині, а проповіді принижують авторитет євангельського слова і самого священнослужителя в очах вірян, особливо в часи, коли релігією цікавляться широкі
кола молоді, діячі культури та мистецтв. Романюк наполягав на необхідності
організовувати курси для навчання псаломщиків і диригентів, потреба в яких
особливо відчувається у сільських храмах, де нерідко величний церковний спів
спрофанується малокваліфікованим церковним персоналом [2].
Особливо нагальним є питання врегулювання відносин церкви з державою,
позаяк віряни мають не на словах, а на ділі користуватися тими ж правами, що
й невіруючі.
Захищаючи права політв‘язнів і в‘язнів сумління, священик наголошував на
неприпустимості в останню чверть XX століття ув‘язнення людини на довгі роки
до концтаборів і психіатричних лікарень лише за висловлювання своїх переконань, акцентуючи на повному безправ‘ї та вкрай нелюдських умовах утримання
політв‘язнів і вірян. Гніт над християнами подвійний порівняно з іншими: з них
зривали хрестики, відбирали всі клаптики паперу з релігійним словом, обмежували
їх листування, не дозволяли мати Біблію та будь-яку релігійну літературу [1].
Романюк звинувачував міжнародні світські й релігійні організації у відсутності належної уваги й дієвої допомоги радянським вірянам. На Всесвітній
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Сесії Ради Церков у Найробі (1975) він зауважував: «І треба було збиратися
ієрархам, щоб ані на йоту не полегшити життя ані одного віруючого страдника,
ані одного рядового священика, якого тисне з усіх боків ворожа влада».
Романюк переконував, що церковники повністю залежні від світської
влади й на міжнародних нарадах говорять те, що їм дозволили говорити, а у повсякденній роботі керуються вказівками войовничої атеїстичної влади не активізувати душпастирську діяльність. У СРСР виховують людей в атеїстичній
ідеології, яка вже стала державною релігією і виховала покоління дегенератів,
які без будь-якої гуманності, співчуття і шляхетських поривів, здатні на будьякий злочин проти світу і людства.
Література:
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ГАЗЕТА "СЛОВО":
ВИНИКНЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-НАЦІОНАЛЬНІ НАПРЯМИ
Значним явищем в суспільно-політичному житті Київського генералгубернаторства стала поява газети «Слово», що виходила в Києві протягом
1907–1909 рр. Це був центральний друкований орган Української партії соціалдемократів. Редактором-видавцем газети була журналістка О. Корольова. Серед
постійних співробітників газети слід відмітити Г. Коваленка (Сьогобочного),
Д. Донцова, А. Жука (Вовчанського). З інших – І. Мазепа (псевдонім Андрієвський), Л. Юркевич (Л. Рибалка), Д. Дорошенко, В. Чехівський, В. Степанківський
(В. Коваль). З поетів та письменників: С. Черкасенко, Г. Чупринка, Дніпрова Чайка,
П. Тенянко та інші.
Проте основний тягар праці лежав на редакційній колегії «Слова», до якої
входили: С. Петлюра, М. Порш, В. Садовський та Я. Міхура. Зокрема, М. Порш
писав на політичні, економічні та національні теми. Я. Міхура написав низку
статей на робітничі теми; В. Садовський писав головним чином на теми економічного і політичного характеру.
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Про цей період діяльності Петлюри Н. Сидоренко у своїй праці «Сповідування національного «я» повідомляє: У тижневій газеті «Слово» С. Петлюра
співпрацював від першого дня її заснування, згодом очоливши її як редактор
(від № 21 за 1907 р.). У «Слові» Петлюра готує до друку політичні статті, в
яких засуджує дії ІІІ Думи, виступає проти національно-безправного життя
українського народу, висвітлює найгостріші питання сучасності, зокрема такі,
як революційне насилля, чорносотенство, антисемітизм, тероризм. Як стверджує дослідник цього періоду діяльності Петлюри Дмитро Миронюк: «Тут чи
не найкраще він проявив себе як літературний критик, автор театральних оглядів, рецензій, перекладів. Кожна його стаття, рецензія, замітка пронизані духом
боротьби, патріотизму, віри в українську націю. Досвід, який отримав Симон
Петлюра у «Слові», дуже знадобився йому в майбутньому, збагатив духовно,
зміцнив його авторитет як редактора» [1, с. 57-58].
Редакція газети «Слово» ставила перед собою завдання політичне і національне усвідомлення широкого кола читачів, вважаючи, що національна свідомість
прийде разом із соціальною. Так, перший номер газети «Слово», котрий вийшов
11 травня 1907р., у вступній статті про закон 15 квітня 1906р., що був виданий в
часи найбільшого піднесення селянських рухів, писав: «Для того, щоб заспокоїти
дворян та приборкати непокірних наймитів, уряд незадовго перед першою Думою
15 Апріля 1906 року видав суворий закон проти забастовок сільських робітників» [2].
Проте з 1907 року у внутрішній політиці російського уряду посилилися
шовіністичні тенденції. Український рух, українська ідея знову стали об‘єктами
усяких заборон, обмежувалися прояви українського громадсько-культурного
життя, цензурні та адміністративні причіпки до україномовних газет і журналів
набули універсального характеру. За таких умов вихід українських видань став
практично неможливим. «Слово» перестало існувати. Тому вже восени 1908 року
С. Петлюра змушений переїхати до Петербурга, де офіційно влаштовується на посаду бухгалтера транспортної контори, а як свідчить листування з Андрієм Жуком,
влаштовується до російських видань – журналів «Мир» та «Образование».
«Слово розходилось в кількості приблизно 1000 примірників. «Для українського політичного партійного органу на ті часи була це кількість чимала» [2].
Але цього було недостатньо, щоб покрити всі витрати, пов‘язані із виданням
газети. Передплатниками газети спочатку були члени партійних груп. Але незабаром коло читачів розширилось за рахунок безпартійних вчителів та селянства. Не останнє місце посідала і студентська молодь.
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КВІТКА ЦІСИК ЯК ФЕНОМЕН МУЗИЧНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
У зв‘язку зі складними соціально-політичними й економічними чинниками
частина українського населення на початку та всередині ХХ століття залишила
Батьківщину в пошуках кращої долі. Так сформувалася потужна українська діаспора. Позбавлені можливості вільно розвивати свою культуру на Батьківщині,
українські емігранти та їх нащадки створили нову Батьківщину і уже понад сто
років плекають її в Америці. Особливості історичного розвитку і сучасного
стану української спільноти в Америці зумовлені прагненням українців еміграції зберігати свій національний характер.
Багатьом вихідцям із українських переселенців вдалося досягти значних
успіхів на новому місці, зберігаючи при цьому свою етнічну самобутність.
Українська діаспора відіграла вагому роль у створенні позитивного іміджу нашої держави. Представникам української спільноти за кордоном вдалося стати
відомими в різних галузях.
Символом української культури вже давно стала Квітка Цісик – американська оперна та блюзова співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джунглів у США, виконавиця українських і популярних
пісень. Квітка належить до першого покоління українських емігрантів після
Другої світової війни, яке народилося за межами Батьківщини. Її батьки були
вихідцями з Західної України. Батько в еміграції викладав у музичному інституті в Нью-Йорку. Змалечку Цісик розвивала музичний слух, відвідувала балетну школу, брала участь у виставах Карнегі-холу, співала у хорі з маленьким
Майклом Джексоном та відвідувала кінну школу. Квітка вчилася у звичайній
американській школі, а на вихідних прямувала до школи українознавства. Батьки
навмисно записали туди дівчинку, щоб привити любов до всього українського,
показати їй, з якої чудової країни вона походить.
Завдяки таланту вона стала стипендіаткою Нью-Йоркської музичної консерваторії (Mannes School of Music), де під керівництвом талановитого професора Себастьяна Енгельбарга – емігранта з Австрії та відомого популяризатора віденської оперної
традиції – навчалася оперного співу. Квітка Цісик допомагала створювати шедеври
знаменитим: Майклу Френксу, Бобу Джеймсу, Девіду Санборну, Мікіо Масуо [4].
Попри постійну зайнятість і контракти з відомими компаніями, Квітка
знаходить час і працює над українськими піснями. На той час про українську
37

музику майже нічого не знали поза межами діаспори. Українським пісням бракувало сучасного аранжування, досконалої технічної обробки. Тож Квітка Цісик зробила музичну добірку, надавши рідним мелодіям нового звучання. Вона
завжди мріяла, щоб її почули на Батьківщині, а не лише в Америці.
Перший український альбом Квітки вийшов у 1980 році, називався «Пісні
з України». У своєму музичному огляді Тереза Копаниця пише: «Голос пані
Цісик бездоганний, повний життя та виразності. Час від часу він легкий і фарсовий, часом відшліфований та оперний. Професійний запис і виробництво
альбому не привід для його досконалості. Причина в пані Цісик. Її голос ясний,
дикція вишукана. Відчуваються її почуття» [5].
Другий український альбом «Два кольори» вийшов 1989 року. «Два кольори» стали реакцією на викорінення української пісні Радянським Союзом та
водночас співчуттям українському народу. Сама співачка наголошувала на
цьому у передмові до свого альбому: «Присвячую поривам нескореного українського духу і його безнастанним змаганням по обидва боки океану» [1]. Її голос
звучав в оперних та естрадних залах, у рекламних роликах, але найширше визнання вона отримала як виконавиця, із якою українська пісня здійснила феєричну подорож до далекої Америки.
Завдяки творчості Цісик обидві збірки з українськими піснями було номіновано на премію «Греммі» у категорії «Найкращий альбом сучасної народної
музики». Можна з впевненістю стверджувати про те, що співачка, яка народилася за тисячі кілометрів від України, відчуває українську душу краще, ніж самі
українці. Назарій Яремчук сказав: «Ще ніхто і ніде так не заспівав пісні мого
друга Володимира Івасюка, як це зробила Квітка» [3].
Та, найголовніше, що українці зрозуміли: якщо за океаном діаспорі вдається зберігати свою ідентичність, то їм теж потрібно докладати зусиль.
З 30 червня по 3 липня 1988 року пройшов Фестиваль Західної Канади
у Веґревілі (фестиваль писанки) й Едмонтоні (музичний фестиваль), в рамках
якого організатори вперше в історії сучасної української музичної індустрії
звукозапису вручили нагороди митцям, які зробили значний внесок у розвито к
української музики за останні 20 років. Квітка Цісик здобула чотири перші
нагороди – «Найулюбленіша співачка», «Найпопулярніша платівка» та «Неперевершена продукція» (за альбом 1980 року) і «Найкраще опрацьована нетанцювальна українська народна пісня» (за пісню «Іванку…») [2].
Квітка Цісик – справжня зірка українського походження з діаспори. Вона підняла українську пісню на новий рівень, зробивши дуже професійні записи з оркестром. Так якісно ніхто не робив записи навіть у Союзі, у неї дуже цікаві аранжування.
Тож завдяки Квітці композиції звучать особливо, по-сучасному. На початку 80-х вона разом із матір'ю відвідала Україну – була у Львові та інших містах Західної України. Саме після тієї поїздки в її репертуарі з'явилися пісні Володимира Івасюка.
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Хоча поняття діаспори зараз досить розширене, вже налічується багато
поколінь від перших переселенців з України. Звісно, половина з них вже не говорять українською, але продовжують шанувати традиції, вдягають вишиванки –
на Великдень, на Різдво. Коли Україна ще була радянською, люди тут і гадки не
мали, хто така Квітка Цісик. Українці дізналися про співачку з божественним
голосом лише тоді, коли держава стала незалежною. На мою думку, ця творча
постать гідна пам'яті та шани, вона багато зробила для України та української
музичної культури на еміграції.
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ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЖИВОПИС ХVІІІ-ХІХ СТ.
У КОНОТОПСЬКОМУ МІСЬКОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ
ІМ. О.М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
Фондова колекція Конотопського краєзнавчого музею за роки його функціонування постійно поповнювалась, та на теперішній час налічує близько 26000 експонатів. Серед них чільне місце займає художня колекція, в яку входять твори
різних періодів, багато яких є творами світової величини. З найвідоміших можна
виділити періоди: Російської імперії: Микола Ге, Михайло Мамонтов, Врубель; радянський: Тетяна Яблонська, Михайло Дерегус, Георгій Якутович, Анатолій Базилевич та український: Микола Стороженко, Олександр Сиротенко, Карпо
Трохименко. Йтиметься про колекцію західноєвропейського живопису, представленого іменами Джуліо Карліні, Джованні Піранезе, Пабло Віконте та інші.
Культура як універсальна людська цінність є невичерпним джерелом взаємопізнання, взаєморозуміння, взаємозближення, духовного збагачення різних
народів, «Рятівним колом». Наш світ влаштований так, що на кожному щаблі
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цивілізаційного розвитку Людство неодмінно змушене відмовлятися від значної
частини свого минулого – застарілих уявлень про Всесвіт. Але ніколи, доки Людство існуватиме, не відійдуть у минуле такі фундаментальні поняття і базові екзистенційно-філософські категорії мислення та поведінки людей, як Любов, Вірність,
Мужність, Честь, Милосердя. Бурхливі події суспільного життя у Європі початку
ХІХ ст., спричинені Французькою революцією 1789-1793 рр. – стали великим поштовхом до змін, що привели до нового якісного руху і прискорили історичний
процес у Європі ХІХ ст. Європа пересіла з кінного диліжанса у «Східний експрес», з вітрильника на пароплав, і на кінець століття підійшла до того, щоб літати
у повітрі і плавати під водою. То був вік науково-технічного перевороту і бурхливих соціальних потрясінь, змінювався сам вигляд світу. Феодальні ознаки пішли у
минуле, носіями нового стали великі промислові міста з їх заводами і фабриками.
Характеристика ХІХ ст. – «класичне», це вік класичного капіталізму, вільної
конкуренції. У ХІХ ст. зароджується новий тип діяча мистецтва – «вільний художник».
У своїх основах культура ХVІІІ-ХІХ ст. спиралася на ідеї і погляди, вироблені у добу Просвітництва, це насамперед Гуманізм, що піднявся до розуміння
цінності кожної людини як особистості, її права на вільний розвиток.
Без сумніву, однією з кращих картин колекції Конотопського міського
краєзнавчого музею ім. О. М. Лазаревського, є робота невідомого автора Італійської школи «Покладання у труну», полотно, олія 68х53 [1, с. 9].
На полотні зображена добровільна мученицька жертва Ісуса Христа, світло Благодаті від чудесного Вознесіння Розіп‘ятого Тіла якого падає на всіх, хто
покаявся у своїх злочинних і смертельних гріхах і увірував, що Син Божий є
Спасителем, Істиною, і Шляхом до Царства Небесного. Що побудована на двох
течіях світла і темноти.
До цікавих робіт належить маленький твір створений у стилі Флорентійської мозаїки. Автор невідомий «Портрет молодої жінки», 15х10 [1, с. 10]. Інтарсія,
чи італійська «інкрустація» (італ. Pietra dura – камінь) – це зображення гарно
вбраної молодої жінки у національному одязі однієї із земель Італії. Виконана із
шматочків мармуру та кольорових камінців, різних за фактурою, і кольором, врівень з поверхнею твору. Інтарсія відома з сивої давнини. Це і є так звана Флорентійська мозаїка, назва якої походить від італійського міста Флоренція.
Образ молодої італійської жінки виготовлений з невеликих стулок кольорових камінців і мармуру, що нагадують окремі мазки живопису. Захоплення
фігуративним живописом у Італії привело до спроб переведення живопису у
картини в технології флорентійської мозаїки [2, с. 31–32].
До високовартісних портретів відноситься твір художника Джуліо Карліні (1826-1887) (Іtal. Carlini Giulio), на якому зображена Олександра Білозерська
(письменниця Ганна Барвінок), 1874 р., полотно, олія [1, с. 20]. Видатний іт алійський художник ХІХ століття, портретист, фотограф. 1874 рік – Кавалер Італійської Корони. 1845-1850 рр. навчання у Академії образотворчого мистецтва
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у Венеції. Академік мистецтв Венеції та Академії Рафаеля Санніо з Урбіно. У
Венеції на площі Сан-Марко у знаменитому кафе Флоріан він розписував один
із залів, «Зал великих людей», що зображують десять знаменитих венеціанців.
Портрет української письменниці написаний художником у 1874 р., під час подорожі Європою подружжя Пантелеймона та Олександри Кулішів [3, с. 20–22].
Піранезі Джованні Батиста (1720-1778), (Ital. Giovanni Battista Piranesi)
археолог, архітектор і художник – графік, майстер міських пейзажів (ведута),
зробив великий вплив на наступні покоління художників романтичного стилю і –
пізніше – на сюрреалістів [4, с. 12].
Як художник, отримав значний вплив мистецтва ведутистів, дуже популярного у середині ХVІІІ столітті у Венеції. В Римі 1740 р. навчавс я у майстерні Джузеппе Вазі мистецтву гравюри на металі.
У 1743-1747 рр. жив переважно у Венеції. 1743 р. – опублікував у Римі –
першу серію гравюр під назвою «Перша частина архітектурних ескізів і пер спектив…». У колекції Конотопського музею можна побачити основні ознаки
його стилю – бажання і уміння зображувати монументальні і важко осягаємі
оком архітектурні композиції і простори Риму. На ведутах, що зберігаються у
музеї, у кількості п‘яти робіт зображені руїни стародавнього Риму: амфітеатр та
інші споруди, яких на сьогоднішній час немає в Римі [5, с. 252].
Підсумовуючи викладений матеріал, потрібно зазначити, що класицизм,
який трансформувався в академізм, тобто напрям, офіційно визнаний академіями мистецтв, проіснував усе ХІХ ст., але залишився на узбіччі магістральних
шляхів розвитку образотворчого мистецтва.
Основним поштовхом для становлення живопису ХІХ ст. є творчість
Іспанського художника Франсіско Гойя, як для формування Європейського р омантизму, так і для становлення реалізму, з якими і пов‘язані головні здобутки
Європейського живопису ХІХ ст.
Значущим для нашої країни є те, що у таких невеличких містечках як Конотоп Сумської області, зберігаються твори мистецтва світового значення, що
формують світогляд та культуру українського народу та мають великий вплив у
становленні світогляду митців сучасності, котрий відображається у їхніх творах. Саме завдяки більш ніж столітній історії Конотопського музею місто Конотоп виховало та дало поштовх художникам, які отримали світове визнання.
Це такі імена, як: Микола Стороженко, Олександр Сиротенко, Євген Лученко,
сучасники Сергій Ярешко та багато ін.
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Секція II
ОСВІТНІ СТУДІЇ: ТЕОР ІЯ І ПРАКТИКА
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НДФ НМФ (м. Київ, Україна)
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ
ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ
І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ
Нова соціокультурна реальність в Україні свідчить про нові виклики, що
постають як на глобальному, так і на регіональному рівні, віддзеркалюють нові
аспекти етнобуття, визначають трансформацію національного світогляду і світосприйняття людьми культури як такої, змушують суспільство по-новому зрозуміти етнокультурне середовище.
Музеї-скансени акумулюють найбільш сакральні та найдавніші ментальні
архетипи та стереотипи традиційного буття, сприяють гуманізації суспільства і
утверджують українську націю як повноцінну частину світової спільноти.
Трансформація діяльності музею у сучасному суспільстві вимагає нових підходів до аналізу змісту поняття «музей-скансен як соціокультурний феномен».
Актуальність теми визначається новим поглядом на музей-скансен в
умовах нових глобальних викликах; аналізом нових тенденцій та підходів до
вивчення феномена музею під відкритим небом; запровадженням різних сучасних технологій організації дозвілля у музеях такого типу; можливістю використання глобальних інноваційних підходів у діяльності музею на початку
третього тисячоліття.
Для різнобічного аналізу значення музею як вагомого компоненту соціальної структури важливим є застосуванням історико-ситуативного і історикоретроспективного підходів (І. Д. Ковальченко) і враховувати найбільш усталені
наукові підходи (О. Туровцева [2, с. 182], а саме: що 1) музей – це цілісна система, яка базується на системній інтегративній якості (здатність до збереження
пам‘яті); 2) музей – це штучна створена людиною система для задоволення її
соціальних потреб; 3) музей – це адаптивна система, яка спрямована на задоволення досить широкого кола потреб.
Науковий підхід Т. Парсона до значення культури дозволяє зробити висновок, що саме через музей передаються знання про культурну ідентифікацію
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та етнічне сприйняття, адже процес акумулювання культурних стандартів має
безпосереднє відношення до музеїв-скансенів, де представлені артефакти минулого і майже втраченого традиційного буття в сучасних реаліях сьогодення.
Застосування в практику функціонування музеїв під відкритим небом синергетичного методу дозволяє розглянути його і як соціальний інститут і пояснити
механізми саморозвитку культури на прикладі нашого Національного музеюскансену (М. Каган [5]), адже музей якраз зосереджує змістовний і сутнісний
аспекти культури (Ю. Лотман [2, с. 290-299]), поділяє її на різні субкультури,
що знаходить своє відображення в предметах експонування тощо (А. Коєн [2]).
На музей покладено сьогодні такі функції, як: охоронна (збереження культурно-історичної спадщини); інформаційна(передача і отримання нових
знань); регулятивна (регулює відносини в суспільстві); комунікативна( сприяє
спілкуванню особистості і суспільства); організація дозвілля; соціалізуюча і культурно-виховна [4, с. 14]. Особливо це актуально в умовах трансформаційних
процесів у музейній сфері в часи глобалізації. Зарубіжні та вітчизняні дослідники (Ф. Фукуяма, Дж. Сорос, С. Хантінгтон, Л. Робертсон, В. Толстих, В. Іноземцев, О. Білорус, В. Арсєн‘єв, М. Федоров тощо) наголошують, що сутність
глобалізації зумовлена амбівалентним характером самого явища, а сучасна музеєзнавча діяльність потребує змінити діючі суб‘єкт- об‘єктні відносини і змінити ідеологію музею із музейного фонду та експонування на активного
учасника процесу музейної комунікації і самодостатнього партнера.
Заслуговує на схвалення науковий доробок зарубіжних вчених, таких як
Б. Лорд, С. Майлз, Г. Артс, С. Раньярд, О. Даршт та інші, в якому одностайно
підкреслюється ідея інновації музею, яка повинна відбуватися шляхом застос ування підходів і положень музейного менеджменту, маркетингу, дизайну, реклами, паблик-рилейшинз, фандрайзінгу тощо.
В основі сучасного музею під відкритим небом повинно бути нове бачення соціального і культурного контексту його функціонування: перетворення
його на особливий соціально-культурний інститут в єдності його соціальних та
етнокультурних чинників, що зумовлює розробку механізмів трансформації музеїв-скансенів: переосмислення місця музею в глобальному суспільстві, розроблення інноваційних форм і методів роботи з відвідувачами у відповідності із
вимогами часу, належна увага до специфіки роботи з різними категоріями відвідувачів. Сьогодні постало актуальне питання перебудови відносин між музейними установами і суспільством. На зміну пасивному відображенню
дійсності прийшла активна взаємодія, запроваджується якісна видозміна експозиційної роботи і розширюються царини музейної діяльності, розробляються
інноваційні програми культурно-освітньої діяльності, оновлюється експозиційний дизайн, відбувається трансформація класичних форм музейної роботи, використання інноваційних технологій експозиційного дизайну, застосування
44

нових видів діяльності музейного менеджменту, маркетингу, агресивної рекламної популяризації музею в засобах масової комунікації. Всі ці інновації мають
одну важливу мету: зберегти сутність музею при значному осучасненні технологій його життєдіяльності.
Результатом таких пошуків має бути створення нових типів музейних
установ, як етнокультурних центрів, де функціонують тематичні експозиції та
виставки, які акцентують увагу на невмирущих цінностях нематеріальної культури, постійно діюча культурно-освітня програма для дітей різних вікових груп
дає змогу зануритись в автентичне середовище кожного регіону. Фактично, актуалізується створення етноекомузею, де все відтворюється з метою збереження етнокультурного і історичного середовища. Новітньою тенденцією сьогодні
є поява на експозиціях «немузейних видів діяльності»: організац ія і проведення
етнокультурних програм, фестивалів, функціонування етномайстерень, магаз инів із автентичними виробами, національних ресторанів тощо.
Національний скансен сьогодні є центром духовного відродження нації і
вимагає певного комплексу заходів для залучення коштів в роботі некомерційних музейних проектів, що отримує назву в музеєзнавстві фандрейзінг (raiseдіставати, funds-гроші) і дає можливість не тільки актуалізувати роботу музею,
а й збільшити потік відвідувачів. Додатковим джерелом фінансування в Національному скансені сьогодні є: стягнення вхідної плати, роздрібна торгівля, ро зміщення на території музею закладів харчування, отримання орендної плати,
організація освітніх програм, видавнича діяльність. Особливо заслуговує на
увагу політика музею: співучасть різних фондів, фірм у соціальній співпраці.
В національному скансені налагоджується ідея зв‘язків з відвідувачами,
що полягає у членстві (membership) в музейній раді при адміністрації національного скансену. Це дозволяє залучити широку аудиторію до процесу формування некомерційних фондів, мета яких пропагування музею. Результативність
впровадження інновацій у діяльність музею залежить і від освоєння технологій
налагодження зв‘язків з громадськістю, що передбачає взаємовигідну співпрацю музейної установи з відвідувачами.
Основними інноваційними фінансовими технологіями у процесі їх трансформації є: податкова політика уряду, ефективна законодавча база, власна комерційна
діяльність, підтримка з боку бізнесових структур (спонсорство, благодійність, патронат), членство (membeship), технології налагодження зв‘язків з громадськістю,
впровадження сучасних інформаційних технологій, що розширюють можливості
зберігання, аналізу і демонстрації історико-культурних пам‘яток, застосування експертних систем: систем штучного інтелекту, що зумовлює потребу запровадження
феномена «віртуального музею».
Узагальнюючи все вищевикладене, треба зазначити, що національний
скансен покликані повинен долучатись до збереження етнічних культур, через
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поєднання раціонального та емоційного компонентів відображення та усвідомлення. І повинно це досягатися не тільки за рахунок експозиції різних артефактів,
симулякрів, що створюють лише ілюзію пожвавлення роботи музею, і не тільки
електронно-візуальними засобами, а в першу чергу театром речей, реконструкцією відтворення середовища експонуючої етнокультури. Саме тоді це буде відбивати збалансоване і дієве поєднання «музею речей», «музею ідеї», «музею
культурної реконструкції».
Інноваційною основою діяльності скансена повинен бути не тільки менеджмент (хоча його впровадження спрямоване на розширення музейної аудиторії, виявлення реальних і потенційних сегментів ринку музейних послуг та ефективна
взаємодія з ними, формування корпоративної пропозиції – міжмузейного співробітництва, реалізації спільних з іншими організаціями і закладами культури програм),
але ідеологія етнокультурної насиченості та доповнення всіх елементів етнокультури, їх всеєдність і взаємозалежність в царині культури загальносвітового процесу
глобалізації.
Національний скансен – повинен бути дійовим і актуальним сьогодні, адже
по своїй природі він оперує артефактами різних локальних виявів етнокультур і є
найбільш близьким до усвідомлення і формування нової цілісної картини світу.
До музеїв під відкритим небом люди приходять у пошуках життєвих цінностей та орієнтирів, духовних знань про минуле і сьогодення, відчуття спадковості в
часі. І наш скансен допомагає їм долати проблеми, пов‘язані з різноманіттям багатокультурного світу, формуючи терпимість, толерантність і уміння цінувати життя.
Наукова, популяризаційна та екскурсійна робота нашого музею постійно
відбувається в контексті всіх зазначених вище інноваційних змін, що мають на
меті розширити можливості музею і наблизити різні прошарки суспільства до
етнокультурних традицій нашої ідентифікації, що в умовах глобалізації стає
важливим архетипним викликом ХХІ століття.
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ:
МЕТОДИЧНИЙ КОНТЕКСТ ТА ЗАСОБИ ФАХОВОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Становлення нової парадигми навчання і виховання молодого покоління
вимагає більш повної реалізації державної політики у справі підготовки фахівців
педагогічної галузі, що характеризується еволюційністю освітньої концептуалістики, випереджальним оновленням людинотворчого потенціалу культури, розробкою нових підходів в управлінні навчальним процесом ВНЗ.
Серед видів навчальної роботи студентів бакалаврату та магістратури напряму підготовки ―Музичне мистецтво‖ особливе місце займає практична підготовка, яка вирішує важливі завдання оволодіння досвідом педагогічної
діяльності відповідно до фаху. Рівень цієї підготовки вважається одним з головних показників ефективності функціонування вищого навчального закладу.
Цілком слушною є позиція вчених та педагогів-практиків, за якою майбутній педагог може стати свідомим і творчим суб‘єктом педагогічної творчості тільки за умов активної навчально-практичної діяльності, успіх якої залежатиме від
особистісних якостей та здатності застосовувати загальнопедагогічні та спеціальні
уміння в навчально-виховній роботі з учнівською або студентською аудиторією
(А.Алексюк, Л.Арчажникова, Ю.Бабанський, С.Вітвицька, Н.Гузій, О.Дубасенюк,
І.Зязюн, О.Олексюк, В.Орлов, Г.Падалка, О.Рудницька, О.Щолокова та ін.).
Аналіз сучасних освітніх державних документів засвідчує, що між вимогами
ринку праці та практичними результатами освітньої діяльності вишів утворився
відчутний розрив, пов'язаний із: зниженням престижу вищої педагогічної освіти,
відсутністю у студентів навичок практичної роботи за обраним напрямом або спеціальністю, низьким рівнем знань сучасних технологій та недостатньою сфо рмованістю умінь їх застосування в умовах навчально-виховного процесу,
несформованою методичною компетентністю майбутніх фахівців і пов‘язаного з
цим ускладненням адаптації випускників на первинних посадах в сфері освіти,
скороченням обсягів і термінів практичної підготовки майбутніх педагогів.
Практична підготовка – обов‘язковий компонент освітньо-професійної
програми на здобуття студентами кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр». Вона ґрунтується на філософському вченні про людину як суб‘єкта розвитку і саморозвитку в інтегрованій єдності антропоцентричних і соціоцентричних
якостей. Вищезазначена підготовка є інтегрованою цілісністю, упорядкованою
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системою взаємопов‘язаних компонентів і виявляється у комплексі мистецькопедагогічних складових наскрізного характеру, що послідовно розвиваються у
єдності інваріантного та варіативного концептів, спрямованих на кінцеву мету –
становлення студентів як суб‘єктів реальної педагогічної дії.
Обумовлений багатовимірністю складний інтегративний характер поняття
практико орієнтованої методичної підготовки бакалаврів та магістрів в системі
університетської музично-педагогічної освіти зумовлює гостру потребу здійснення наукового пошуку в теоретико-методологічному, художньо-виконавському й
виробничому напрямках.
Провідна ідея в дослідженні проблеми практичної підготовки майбутнього
педагога-музиканта ґрунтується на положеннях про її особистісно-продуктивний
характер. Продуктивний фактор, що найближче підводить нас до отримання результату в реалізації як бакалаврської, так і магістерської програм, спрямовується
на оволодіння студентом мобільною системою методичних знань та фахових умінь,
на розвиток неповторних індивідуальних якостей педагога, професійне самовдосконалення та самоорганізацію в контекстному полі наскрізного розвитку.
Відтак, методичний контекст підготовки фахівців напряму «музичне мистецтво» в педагогічних університетах розглядається як нелінійна, багатофункціональна, відкрита освітня сфера, що має свої принципи, зміст, форми та
методи, здійснюється шляхом реалізації складних організаційних і змістово процесуальних зв‘язків та спрямована на якісні продуктивні зміни. В
суб‘єктному вимірі досліджувана підготовка майбутнього педагога-музиканта –
це система неперервного особистісно-фахового розвитку студента і в той же
час процес набуття комплексу знань, умінь, навичок, способів фахових дій, необхідних для виконання практичної навчально-виховної роботи.
У світлі вищезазначеного даємо наступне визначення досліджуваному
феномену: практична підготовка студентів університету як майбутніх педагогів-музикантів – це зумовлена потребами суспільства інтегративна багатофункціональна навчально-виховна система, спрямована на самореалізацію особистості
в процесі навчально-професійної та виробничо-педагогічної діяльності засобами музичного мистецтва.
Практична підготовка бакалаврів та магістрів музичного мистецтва як
суб‘єктів педагогічної діяльності виконує низку функцій: мотиваційну, що спонукає
до фахових дій з керівництва музично-освітнім процесом на різних рівнях його організації; проективно-моделюючу, яка забезпечується через оволодіння концептуальними ідеями, інноваційними теоріями музично-педагогічної взаємодії та
новітніми методиками практичної діяльності; методичну, що відповідає за оволодіння методичними знаннями у процесі вивчення курсів методики музичного
виховання, методики роботи з хором, (бакалаврська програма), низки методик
викладання предметів за кваліфікацією (магістерська програма); науково48

дослідницьку, що опікується формуванням науково-педагогічного та мистецького
світогляду, участю в роботі дослідницьких лабораторій, наукових гуртків, науковометодичних та науково-практичних семінарів, виконання курсових та магістерських робіт; музично-виконавську, що передбачає володіння уміннями керівництва
хором, гри на музичному інструменті, співу (сольного та хорового) як засобами різнобічного художньо-педагогічного впливу, а також виробничо-методичну, що реалізується у проходженні низки виробничих педагогічних практик з музики у
загальноосвітніх навчальних закладах та закладах вищої педагогічної освіти.
Отже, на основі викладеного вище є підстави стверджувати, що саме виробничо-методична функція є системоутворювальним чинником практичної підготовки
майбутнього педагога як суб‘єкта освітньої діяльності. Провідна роль виробничометодичних дій у формуванні фахівця забезпечує розвиток таких необхідних інтегративних суб‘єктних утворень та якостей, як музично-педагогічна майстерність, досвід мистецько-педагогічної діяльності та художньо-педагогічний потенціал.
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АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Сучасне суспільство характеризується стрімким розвитком усіх його
сфер, зокрема освіти, що є чутливою до соціальних перетворень. Нині ринок
праці потребує професійно мобільних, творчих фахівців, які володіють навичками професійного спілкування, вміють застосовувати інноваційні технології,
брати на себе відповідальність за вирішення професійних завдань [1, с. 18].
Унаслідок цього перед системою вищої освіти постає завдання сформувати такого фахівця, який у процесі здійснення майбутньої професійної діяльності буде здатний до високоінтенсивної праці, творчої діяльності та неперервного
професійного розвитку й самовдосконалення. В останні десятиліття в науковій
спільності спостерігається тенденція до обґрунтування реалізації принципово
нового підходу до професійної підготовки фахівців. Це підхід, зокрема, передбачає відмову від простого засвоєння знань, умінь і навичок, натомість зумо влює необхідність формування професійних якостей, що стануть основою для
успішного виконання майбутніми фахівцями своїх професійних обов‘язків.
Запорукою вдосконалення системи професійної підготовки майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей є застосування інноваційних технологій, що
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спрямовані на формування у майбутніх фахівців системного, творчого мислення, яке є основою професійної мобільності та гнучкості, тобто здатності вир ішувати нестандартні ситуації у майбутній професійній діяльності. Основні
риси інноваційних педагогічних технологій безпосередньо перегукуються з вимогами до сучасного висококваліфікованого фахівця.
Слід зауважити, що професійна підготовка майбутніх фахівців мистецьких
спеціальностей має свою специфіку, зумовлену передусім специфікою професійної діяльності майбутніх митців. Унаслідок цього найбільш доцільним у підготовці
майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей є застосування арт-терапевтичних
технологій, оскільки вони базуються на процесі творчості, що є основою професійної діяльності майбутніх музикантів, акторів, художників тощо.
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, зокрема праць
Т. Зінкевич-Євстигнєєвої [2], О. Сороки [3], вважаємо, що арт-терапевтичні технології слід розуміти як педагогічні та психокорекційні технології, що спр ямовані на виявлення внутрішніх проблем особистості та їх розв‘язання за
допомогою творчості.
Процес створення предметів мистецтва лежить в основі арт-терапевтичних
технологій. Водночас він є основним видом діяльності майбутніх митців. Отже,
для майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей творчість є найбільш природним шляхом самовираження. Сучасні дослідники [2; 3] зауважують, що арттерапевтичні технології є тими засобами, за допомогою яких вдається дістатися
до глибин внутрішнього світу особистості для того, щоб зрозуміти внутрішні
проблеми та знайти шляхи їх ефективного розв‘язання.
Серед універсальних технологій, що можуть ефективно застосовуватися у
професійній підготовці майбутніх фахівців різних мистецьких спеціальностей, є
музикотерапія, драмотерапія, казкотерапія, образотворча терапія, танцювально рухова терапія. Водночас, для митців різних напрямів найбільш ефективними є
різні арт-терапевтичні технології. Так, це музикотерапія для музикантів, образотворча терапія – для художників, драмотерапія і казкотерапія – для акторів. Така
закономірність пов‘язана з тим, що кожна із зазначених арт-терапевтичних технологій орієнтується на окремий вид мистецтва – музику, малюнок, театр тощо.
Слід наголосити на тому, що окремі арт-терапевтичні технології можуть
виконувати різні функції у професійній підготовці майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей. Так, на прикладі акторів театру, можна зазначити, що для
налаштування на роботу, виконання певних професійних завдань, найбільш доцільним є використання казкотерапії і драмотерапії. Саме ці технології дають
змогу актору заглибитися в себе, проаналізувати свій внутрішній стан, виявити
певні емоційні проблеми чи перешкоди і знайти можливість для їх подолання.
Водночас, музикотерапія, образотворча й танцювально-рухова терапія є ефективнішими для релаксації й відпочинку після виконання акторами театру професій50

них завдань. Попри те, що музика, образотворче мистецтво, танець не є основним
видом діяльності майбутніх акторів, вони представляють обов‘язкові навички,
якими має володіти актор, щоб якісно виконувати професійні обов‘язки.
Систематичне використання інноваційних педагогічних технологій у системі
вищої освіти є запорукою формування нового типу фахівця, який здатен кваліфіковано і творчо підходити до здійснення професійної діяльності, бути мобільним, оперативно та гнучко реагувати на зміни як на ринку праці загалом, так і у мистецькому
середовищі зокрема. Найбільш ефективним для покращення процесу професійної
підготовки майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей є арт-терапевтичні технології, оскільки в їх основі лежить процес творчості, що є близьким для майбутніх митців. Такі арт-терапевтичні технології як казкотерапія, драмотерапія, музикотерапія,
образотворча терапія, танцювально-рухова терапія є універсальними для застосування у підготовці майбутніх митців різних напрямів – музикантів, художників, акторів.
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ВПРОВАДЖЕННЯ Й ОБҐРУНТУВАННЯ
НОВІТНІХ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД У СУЧАСНІЙ
СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ
Український педагог й активний діяч товариства ―Рідна школа‖ в Галичині
першої половини ХХ ст. Л. Ясінчук, осмислюючи свого часу нагальну потребу
розбудовувати новітню національну систему освіти й виховання писав: ―Ми
сучасники, яким залежить, щоби хід речей відбувався в будуччині бодай приблизно по плану, який ми собі уявляємо, мусимо підготувати нову людину, здібну
до виконання наших планів, мусимо ту людину виховати‖ [4, c. 14]. Актуальні й
до сьогодні тези автора щодо співвіднесення соціокультурного розвитку суспільства й освітньо-виховного середовища в контексті формування нової україн51

ської школи спонукають суттєво переосмислити стан, цілі й засади діяльності
одного з вагомих напрямів сучасного українського шкільництва – спеціалізованої музичної освіти.
Українська традиція педагогічної та музикознавчої думки великої ваги
надавала вихованню через музичне мистецтво, означеного С. Людкевичем як
―суть інтелекту‖ [2, с. 255] українців, а відтак особливо опікувалася станом
професійної музичної освіти. Вартує уваги, що тлумачення С. Людкевичем музики
як суті інтелекту, до певної міри, перегукується із поняттям ―музичного інтелекту‖
в концепції сучасного американського психолога Ґ. Гарднера [1, с. 222]. У вказаній концепції виділено не менше одинадцяти вагомих базових складових елементів музичного інтелекту (серед них – здібності потребувати музику й музичну
творчість, цікавитися нею, слухати, реагувати, розуміти й оцінювати музику, здобувати спеціальні категоріальні та понятійні знання, вдосконалювати власні здібності, імпровізувати тощо). Під таким кутом зору сучасна спеціалізована музична
освіта України потребує значно ширших перспектив і навчально-пізнавальних цілей, аніж опанування певною кількістю предметних умінь і навичок володіння
інструментом, сольфеджування тощо. Серед її основних завдань не лише дати
ґрунтовні фахові (мистецькі) знання, а й передовсім сформувати творчу особистість, здатну розвивати й розповсюджувати традиції національного музичного мистецтва, вибудовувати напрямки музично-культурного діалогу й полілогу,
продукувати й реалізовувати оригінальні мистецькі ідеї, гнучко реагувати на соціокультурні процеси, усвідомлювати безперервність розвитку й розмаїття украї нської музики (враховуючи мистецькі здобутки української діаспори) в контексті
світової, зокрема, європейської музичної спадщини впродовж усієї тяглості мистецького процесу аж до сучасності.
Опорні музично-виховні методичні принципи, які дозволять осучаснити й
адаптувати спеціалізовану музично-освітню систему до соціокультурних умов
ХХІ ст., органічно виростають зі синтезу традицій національної музично-педагогічної
думки минулих століть (М. Лисенка, С. Людкевича, В. Верховинця, Ф. Колесси,
М. Леонтовича, Г. Терлецького та ін.) і новітніх світових тенденцій:
1. Принцип ―омузикалення‖ [2, с. 281], визначений С. Людкевичем ще на
початку ХХ ст. основою професійної музичної освіти, передбачає по-суті розвиваюче й виховне навчання. Під цим терміном композитор мав на увазі не лише технічне опанування музично-теоретичними й практичними труднощами, але розуміння
їх виразової та естетичної функції. Розвиваючи його ідеї, український педагог із Галичини І. Ющишин твердив, що музичне навчання необхідно будувати в такий спосіб, щоб ―розвинути в дитини спосібність свідомо слухати і розуміти музику,
розвинути здатність творити музику‖ [4], сформувати у неї власне критичне мислення. Це дозволить комплексно формувати й збагачувати світоглядні, інтелектуальні, творчі, емоційні задатки особистостей учнів та їхні спеціальні музичні здібності.
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2. Принцип україноцентричності означає наскрізне вивчення української
музики на всіх етапах навчання відповідно до віку і, водночас, підкреслення
взаємозв‘язків українського та світового музичного мистецтва. Зважаючи на
складні історичні обставини в минулому та репресії щодо всього українського,
зокрема й щодо музикантів, розбудова україноцентричної музично-освітньої
системи повинна створити умови для відродження традицій та розвитку національного мистецтва в усьому багатстві його різновидів. Україноцентричний
компонент музичної освіти – це не лише певна кількість творів української музики у виконавстві на уроках спеціальності, номерів для співу на сольфеджіо
тощо, але ефективна й логічно вибудувана національна вісь сучасної музично освітньої системи України.
3. Засада включення у світову культуру, іншими словами опора на шедеври музичного мистецтва з метою репрезентувати кращі взірці спадщини різних
епох, стилів, тенденцій, покликана виробити розуміння розмаїття мистецького
світу, розширювати світоглядні орієнтири, сприяти обранню власного творчого
шляху в мистецтві й соціумі.
4. Науковий чинник, отже врахування останніх здобутків української та
світової музикології, є способом актуалізувати знаннєву базу мистецької муз ичної освіти кількісно (зокрема, розширити її зміст у хронологічному, географічному, національному вимірах) та якісно (використовуючи новітні музичнонаукові концепції).
5. Принцип творчості і співтворчості ставить за мету вивільняти креативні
здібності учнів засобами інтерактивного і проблемного навчання, через опанування прийомів моделювання ознак музичної мови, форм, жанрів, композиторського мислення у власних ескізах, музичних композиціях чи іншими
мистецькими засобами. Саме цей принцип, як одна з базових засад інтегративного навчання в спеціалізованій музичній сфері, дозволить позбавитися від
надмірного теоретичного конструктивізму.
6. Принцип самореалізації є, по суті, цілеспрямованим заохоченням апробовувати отримані на уроках фактологічні, теоретичні моделі й знання у власній творчій музичній діяльності і мистецьких проектах.
7. Комплементарність освіти і життєтворчості покликана актуалізувати
спеціалізоване мистецьке навчання як вагомий чинник самопізнання й соціокультурного розвитку.
Навчально-пізнавальна діяльність на всіх рівнях музичної освіти крізь
призму вказаних методичних принципів, серед іншого, обов‘язково передбачає
такі напрями роботи: музичне аудіювання, робота з текстом музичного твору,
розвиток музичної пам‘яті, моделювання музичного твору.
Музичне аудіювання – тобто сприйняття і розуміння музичних композицій
на слух, поряд із словесними поясненнями й обговореннями, є головним спосо53

бом опанування тематичного матеріалу. Музичне аудіювання може проводитися у різних формах – без нотованого тексту, з текстом, з препарованим (свідомо
видозміненим) текстом, без відео-ряду, з відео-рядом, а також у різних версіях
виконань – еталонному, в інтерпретаціях, у виконанні вчителя, однокласників,
у власному виконанні учня тощо.
Робота з текстом музичного твору, зокрема автентичним (первинним),
авторським, народним, а також вторинним і препарованим (зміненим) текстом у
класі з допомогою вчителя, в групі та самостійно вдома, передбачає опанування
низкою аналітично-логічних операцій, які дозволяють зрозуміти музичну композицію загалом і розвивати музичне мислення: слідкування за нотним текстом,
орієнтування в нотному тексті, аналіз нотного тексту, виокремлення в ньому
елементів музичної мови, розрізнення музичних структур, усвідомлення логіки
музичного розвитку, визначення композиційно-драматургічних зон.
Розвиток музичної пам’яті варто здійснювати з допомогою поєднання різних прийомів роботи зі звуковим та вербальним відтворенням тексту – впізнавання нотного тексту, відновлення з пам‘яті моделі нотного тексту та його
логіки, точного відтворення напам‘ять тематичних фрагментів нотного тексту і
моделі (безпосередньо і на часовій відстані), з допомогою написання нот під
диктування та інших видів мистецтв (описово, схематично, семантичносимвольно, графічно, проблемно, проектно).
Вагомим компонентом уроків повинно стати моделювання музичного тексту, адже це спонукає учнів до творчості, дозволяє краще зрозуміти й практично
опанувати прийоми композиторської роботи різних епох, відтак – урізноманітнить
і змістовно вдосконалить майбутню виконавську діяльність учнів. Прийоми моделювання авторського (препарованого чи власного текст) можуть реалізовуватися
усно (вокально, інструментально), графічно, засобами інших видів мистецтв, вербальними засобами тощо. Залежно від віку, етапу навчання, зацікавлень і спеціалізації учнів це: добирання назви, добирання елементів музичної мови з даних
вчителем, відновлення твору за мозаїчним принципом, впорядкування деформованого музичного тексту, поєднання фрагментів у логіку єдиної музичної структури, моделювання частини твору, схематичне зображення, вибирання з даних
зразків відповідного, відтворення за зразком, доповнення відсутніх фрагментів,
вилучення зайвого, продовження музичної думки, обробка, варіювання, вдосконалення навчального і власного тексту, планування музичного твору, втілення звуками певного образно-ідейного змісту, інструментування, створення власного
музичного твору, створення подібного, імпровізування в стилі і т. ін.
Відтак, спеціалізована музична освіта як професійне середовище формування майбутніх митців, повинна стати справді вагомим фактором збереження
мистецької спадщини, розвитку традицій, творчого поступу індивідуумів у сучасному соціокультурному просторі.
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ПОНЯТТЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ
Спрямованість системи освіти на накопичення знань без їх аналізу та с интезу для застосування на практиці, ізольованість від інтересів роботодавців,
відсутність мотивації до підвищення якості освіти, швидке старіння інформації,
зумовлене глобальною інформатизацією, знецінення існуючих моделей навчання, як наслідок технократизму суспільства, привели Україну до зростаючого
дефіциту кваліфікованих робітників.
Модель вирішення існуючих освітніх проблем Україна побачила в контексті інтеграції до Європи – приєднання до Болонського процесу.
Підвищення конкурентоздатності випускника, як в Україні так і за кордоном,
передбачає реалізацію схем мобільності студентів, яка не можлива без узгодження
освітніх структур та навчальних програм на основі різноманіття та автономності.
Інструментом узгодження стала освіта, що базується на компетентностях –
де увага зосереджена на практичному результаті навчання – якими компетентностями повинен володіти випускник, щоб відповідати стандартам ринку праці,
які постійно оновлюються в силу розвитку технологій.
Компетентнісний підхід вимагає розробки та затвердження нових переліків спеціальностей, нових галузевих стандартів вищої освіти, за якими здійснюватиметься підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, в основі яких
будуть результати навчання, визначені компетентностями.
Компетентність в галузі природничих наук, техніки і технологій відноситься до ключових компетентностей, якими повинен оволодіти учень ще за
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час навчання в школі. Компетентності з інформаційних і комунікаційних те хнологій (компетентності ІКТ) відносяться до ключових компетентностей, визначених українськими педагогами.
Майбутній інженер обов‘язково повинен мати схильність до точних наук
та поглибленого аналізу, мати технічне мислення, просторову уяву та бути кр еативним, адже без цих складових не можливо знайти нове, творче вирішення
технічних проблем. Інженером не може бути людина, яка не готова вийти за
рамки існуючих відкриттів, досліджень чи алгоритмів. Педагог – це фахівець,
який поєднує психолого-педагогічні й методичні знання, уміння та навики. А
отже, в діяльності інженера-педагога поєднується гуманітарний та технічний
типи праці в двох різнорідних системах – «людина–людина» та «людина–
техніка». Проте розгляд компетентностей фахівця не повинен проводитись
окремо в двох системах, а тільки в комплексі.
На нашу думку, важливо виділити, обґрунтувати та розробити модель
формування графічної компетентності в системі освіти майбутніх інженерівпедагогів, як ядро знань та професійних вмінь.
На основі розробленого в 2017 році проекту стандарту вищої освіти України
за спеціальністю 015.10 «Професійна освіта (Комп'ютерні технології)», ступеня
бакалавр, до результатів формування графічної компетентності інженера-педагога
відносимо: 1) отримання, опрацювання й відтворення за допомогою графічних
засобів інформації з предметної області; 2) здійснення системного аналізу технічних і педагогічних систем, процесів та ситуацій; 3) знання алгоритмів, технологій
та методів програмної інженерії для виконання необхідного кодування, тестування й оновлення програмного забезпечення різних рівнів чи елементів інформаційних й комп‘ютерних технологій, а також застосування в викладацькій діяльності;
4) виконання трудових процесів на виробництві згідно спеціалізації; 5) експлуатація, модернізація, удосконалення технічного обладнання та програмного забезпечення в галузі комп‘ютерних технологій під час вирішення виробничих та
педагогічних ситуацій; 6) винахідливість, креативність, оригінальність під час вирішення виробничих та педагогічних ситуацій; 7) підготовка графіків робіт, замовлень, заявок, інструкцій, пояснювальних записок, карт, схем, освітніх документів
для застосування як на виробництві, так в педагогічній діяльності.
Виходячи з специфіки діяльності інженера-педагога комп‘ютерного профілю сформовано структуру професійної компетентності (Рис. 1).
Вважаємо доцільним виділити психолого-педагогічний (навчальна, виховна) та професійно-інженерний (виробничо-технічна, організаційно-інженерна)
види діяльності.
Аналіз функцій діяльності інженера-педагога показав внутрішній поділ
деяких функцій на педагогічну і інженерну складову та односкладність інших,
що ускладнює їх розуміння та сприйняття, тому вважаємо за доцільне поділити
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всі функції діяльності інженера педагога згідно видів діяльності на психологопедагогічні та професійно-інженерні (Рис. 2).
Професійна компетентність
Моблільність знань +
варіативність методу +
критичність мислення
інтегральна компетентність
загальні компетентності

Професійна діяльність

спеціальні компетентності
Графічна компетентність
Інші базові види компетентностей

Психолого-педагогічна

Професійно-інженерна

Рис. 1. Структура професійної компетентності
інженера-педагога комп’ютерного профілю

Виходячи з аналізу поняття та складових професійної компетентності, а
також формули визначення професійної компетентності, запропонованої В. Лозовецькою, графічна компетентність інженера-педагога комп‘ютерного профілю, на нашу думку, – це сукупність базових графічних знань та умінь, а
також професійного досвіду, помножених на емоційну інтелігентність (вміння
правильно обходитися з власними емоціями та реагувати на емоції інших людей) в сукупності з креативністю (практичний результат творчих задатків) та
самовдосконаленням (розвитком, мобільністю), де органічно поєднані відповіді
на запити як технічної так і педагогічної складової фаху.
– графічна компетентність інженера-педагога;
– професійно-графічні знання, інгегровані в процес викладання;
– професійно-графічні уміння, інгегровані в процес викладання;
– професійний досвід;
– емоційна інтелігентність;
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К – креативність;
С – самовдосконалення.

Функції діяльності
психолого-педагогічні
методична

Етапи
дослідження

професійно-інженерні

проектувальна

проектування

навчально-виховна

реалізація

технічно-виробнича

організація

управлінська

керівництво

управлінська

контроль
Рис. 2. Функції діяльності інженера-педагога комп’ютерного профілю
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ:
ВОКАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
Сучасні соціально-економічні, культурно-освітні реалії та реформування
системи освіти в Україні висувають нові вимоги до якості початкової мистецької освіти та оптимізації навчально-виховного процесу. Музично-естетичне виховання, як соціально-культурний педагогічний процес трансформується нині у
контексті нового Закону України «Про освіту» і потребує оновлення змісту,
форм та методів навчання, зокрема, вокального виховання у мистецьких школах.
Специфіка вокально-педагогічної роботи з дітьми передбачає розуміння
сутності й особливостей процесу їх голосоутворення, свідомого володіння навичками діагностування та корекції голосу, здобуття теоретичних, методичних і
практичних знань й умінь.
Виховання голосу дітей молодшого віку – тонкий психофізіологічний та
педагогічний процес, результативність якого, у значній мірі, залежить від ос обистості викладача, його професійної компетенції. Однак, як показує практика, значна частка викладачів сольного співу в мистецьких школах на сьогодні
не має спеціальної фахової підготовки, що суттєво впливає на розвиток у дітей
природних голосових здібностей. Під природністю розвитку дитячого голосу
ми розуміємо свободу та зручність під час співу, здатність голосового апарату
до потрібного настроювання, індивідуальне тембральне забарвлення. Звернемо
увагу на причини, що заважають природності звучанню голосу у дітей. Це –
перенапружене, або навпаки – в‘яле дихання, затиснення та скутість м‘язів
артикуляційного апарату, штучне прикриття та округлення звуку.
Надзвичайно важливим моментом на початковому етапі вокального розвитку є настроювання голосу дитини на відповідне звучання. В своїй практиці
ми дотримуємося наступних положень: легке стакато; примарна зона діапазону;
теситура в межах до першої – до другої октави; динаміка – р, рр, mр; природне
відкриття рота напівусмішці; радісний, емоційний настрій. Принагідно зазна59

чимо, що при настроюванні голосу ефективним є спів з закритим ротом, особливо на staccato, який переходить у звук в тій же позиції. В основі цього прийому
діє фізіологічний механізм, при якому активізується м‘язово дихальна функція,
впорядковуються рухи м‘язів гортані тобто досягається координація між диханням та гортанню. Слід зазначити, що примарна зона голосу у дітей молодшого
віку здебільшого співпадає з розмовною мовою. Голоси хлопчиків і дівчаток
практично не відрізняються і мають яскраве, дзвінке, сріблясте забарвлення. Починаючи з дев‘ятирічного віку, з формуванням вокального м‘язу, голоси дітей
змінюються у бік зростання сили звучання, розширення діапазону тощо.
Одним із ефективних методів вокального навчання є показ голосом. Комбінуючи метод показу голосом та словесного пояснення, викладач значно швидше досягає потрібних результатів у вирішенні вокально-педагогічних завдань.
Слушною з цього приводу є думка відомого співака Ф.І. Шаляпіна про те, що
хороший викладач повинен давати не тільки поради, а й яскраві приклади того,
чого слід добиватися і чого уникати. Для успішної роботи вокальному викладачу необхідно володіти спеціальними знаннями й основами методики навчання
співу, бути доброзичливою людиною, другом, та вміти створити особливо творчу атмосферу у вокальному класі.
Вокальне виховання дітей молодшого віку пов‘язано з цілим рядом
особливостей. По-перше, слід пам‘ятати, що в цей період дитячий організм
знаходиться в стадії безперервного розвитку, по-друге, відбувається накопичення фізичних сил та формування знань й умінь не тільки в області вокального виховання, а й в інших життєво важливих сферах, що має не аби яке
навантаження на організм і психіку дитини. Тому індивідуальний підхід до
кожного учня та охорона його голосу постійно повинні бути в полі зору в окального педагога.
Особливості вокального розвитку дітей в цьому віці полягають також і в
тому, що кожна вікова категорія вимагає специфічних методів та підходів. Так
методи вокального виховання дітей десяти, одинадцяти літнього віку багато в
чому не прийнятні для п‘яти, шести річних малюків, або для учнів мутаційного
періоду. Враховуючи вищезазначене стає очевидним, що висвітлення єдиних
методів дитячого вокального розвитку не є можливим.
Зазначимо, що розвиток вокального виховання наймолодших учнів
пов‘язаний, насамперед, з розвитком необхідних для співу м‘язів, які сприяють
руху органів голосоутворення та піддаються спеціальному тренуванню. З огляду на це, систематизація та упорядкування рухів м‘язової системи дітей є пер едумовою утворення певного алгоритму дій у процесі співу і є вирішальним
чинником якісного функціонування всієї голосотвірної системи дитини. Так,
координація рухів нервово-м‘язової системи учнів формується поступово в
процесі навчання співу та внаслідок утворення певних умовних рефлексів.
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Відомо, що вокальний м‘яз у дітей формується до 9–10-річного віку.
До цього звукоутворення у них відбувається головним чином за рахунок натягнення голосових зв‘язок за допомогою зовнішніх персні-щитовидних
м‘язів. В результаті чого малята співають в межах однієї октави та м ають
невелику силу звучання. Це пояснюється також диспропорцією розвитку
окремих органів їх голосового апарату. Наприклад зазначимо, що гортань, її
розмір, положення, будова м‘язів значно відрізняються від гортані дорослої
людини. Вона в 2–2,5 рази менша, та має значно вище розташування.
Одним із складних і суперечливих питань у вокальній педагогіці залишається питання розвитку дитячого співочого дихання.
Як засвідчує практика та наукові дослідження, в роботі над розвитком
дихання слід добиватися спокійного, рівного, «ламінарного», тобто плавного,
без поштовхів дихання. Передусім пам‘ятаючи, що, з одного боку, маленькі діти не в змозі сприйняти ще складні для них поняття, а з іншого, і це основне,
прямі вказівки стосовно правильного дихання, мають негативні наслідки. Так,
на вимогу вдихнути глибше, вони роблять це з перебільшенням, в результаті
піднімають плечі та напружують м‘язи шиї, і навіть червоніють.
Досвід засвідчує, що завдяки спеціально підібраним іграм та вправам можна досягнути розвитку та координації м‘язів в процесі їх тренування.
Пропонуємо деякі вправи для розвитку м‘язів дихального й артикуляційного апарату та розслаблення.
Загальні вимоги до виконання вправ:
1. Важливою умовою є систематичність їх виконання (1-2 рази на тиждень);
2. Вправи можна виконувати сидячи чи стоячи, дотримуючись прямої постави;
3. Періодичність виконання однієї вправи 3–4 рази;
4. Не піднімати плечі під час дихання;
5. Не допускати перебору дихання;
6. Слідкувати за самопочуттям дітей.
Вправа 1. «Надуємо та здуємо повітряну кульку»
Виконується сидячи на стільці, або стоячи на підлозі (спина рівна). Активний вдих з випинанням живота вперед (надути кульку) – миттєва затримка дихання – підтягнути живіт (здути кульку). І навпаки, активний видих (на фу
здути кульку) – миттєва затримка – вдих (надути кульку).
Вправа 2. «Песик на обіді»
Ручки на животі. За командою викладача діти починають поступово надувати живіт. Рух м‘язів черевного пресу на початковому етапі повинен бути
нетривалим (порахувати про себе до 5).
Ці вправи потребують від вокального педагога особливої уваги і пильного
стеження за самопочуттям дітей, що пов‘язане із затримкою дихання.
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Вправа 3. «Не згаси свічечку»
Руки в боки. Активний вдих через ніс, або ніс і рот, при якому розшир юються нижні ребра, повільний видих через рот з вузьким струменем повітря.
Вправа 4. «Улюблені мамині квіти»
Безшумно глибоко вдихнути, наче понюхати квіточку, ще раз понюхати
(затримка дихання), плавно видихнути, широко відкривши рота (можна на
склад фа або ха).
Вправа 5. «Посмакуй повітря»
Сидячи на стільці погляд спрямований вперед, руки вільно лежать на колінах. Активно коротко вдихнути через ледве відкритий рот і ніс, ніби «посмакувати» повітря, при цьому живіт випнутий вперед – ще раз «посмакувати» –
(затримка дихання) – видихнути на фу, відпустити живіт.
Вправа 6. «Веселе цокотіння»
Чітко і активно відривати язик від твердого піднебіння, в результаті утворюється дзвінкий звук, що нагадує цокотіння копит коней. Сприяє тренуванню
язика і зміцнює дно ротової порожнини.
Вправа 7. «Несподівано заснули»
Вправа виконується сидячи. Опустити голову, звільнити нижню щелепу,
ніби заснути (про себе порахувати до 5).
Вправа 8. «Песик втомився»
Опустити голову, висунути з рота розслабленого язичка, 2-3 рази шумно
видихнути на ха.
Відомо, що діти молодшого віку можуть зосереджувати свою увагу лише
протягом 15 хвилин. Тому під час занять в класі сольного співу необхідно по стійно змінювати вид діяльності, чергуючи виконання вправ зі співом, слуханням музики, бесідами, показом голосом тощо.
У теорії та практиці дитячого вокального виховання склалися різні точки
зору стосовно регістрових особливостей звучання голосу дітей. Більшість науковців та вокальних педагогів вважають, що до мутаційного періоду діти повинні співати, застосовуючи лише фальцетне звукоутворення.
В цьому контексті заслуговують на увагу дослідження Г.П. Стулової, в
яких вона, зокрема, зазначає що у дітей до дев‘яти років переважає фальцетний
механізм звукоутворення, при якому голосові зв‘язки змикаються внутрішніми
краями, утворюючи веретеноподібну щілину.
Проте в практиці вокального розвитку дитячого голосу існують і інші
точки зору. Так, відомі педагоги-практики, зокрема, М. Бровченко, Д. Юцевич
та інші до цього питання радять підходити значно ширше. Їх багаторічна педагогічна діяльність підтвердила, що одні діти від природи з самого початку
вокального розвитку можуть виявляти схильність до використання грудного, а
інші – фальцетного регістрового звучання. Втім, самі вони, у своїй педагогіч62

ній практиці, віддавали перевагу змішаному звукоутворенню з самого початку
вокального розвитку.
Отже, вокальний розвиток дітей на початковому етапі повинен відбуватися з
урахуванням їх індивідуальних здібностей у використанні фальцетного, грудного
та змішаного типів звучання. При цьому слід домагатися вільного, в міру активного, близького та дзвінкого співу. Вокальне виховання в цей період повинно бути
організоване таким чином, щоб воно стало підготовчим етапом до вступу в мистецькі школи. Поряд з цим, зазначимо, що співацька діяльність у наймолодших учнів є дієвим і важливим засобом розвитку й формування загальномузичних
здібностей, та позитивно впливає на розвиток їх мовлення й емоційну сферу.
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ
Поняття «інформаційна культура» сформувалося в другій половині
ХХ століття у зв'язку з певною увагою до механізмів і процесів інформаційного
обміну. З точки зору культурології інформаційна культура характеризує «культуру з точки зору оброблюваної інформації, що акумулюється, і транслюється в
її рамках» [5, с. 269].
Не можна не відзначити, що «інформаційна культура», або в педагогіці
говорять про «інформаційну культуру особистості», є складовою частиною
більш широкого поняття «культура особистості». Під культурою особистості
розуміється «система особистісних якостей (розуму, характеру, уяви, пам'яті),
усвідомлюваних самим індивідом як цінності, що цінують в суспільстві.
За Ю. Брановским і А. Бєляєвою більш вузьке за обсягом поняття «інформаційна культура особистості» можна визначити як здатність і потребу фахівця
використовувати доступні інформаційні можливості для систематичного і усвідомленого пошуку нового знання, розширення його інтерпретації» [1, с. 82].
ІК не зводиться до розрізнених знань і вмінь роботи з комп'ютером, а передбачає інформаційну спрямованість цілісної особистості, яка має мотивацією
використання і засвоєння нових інформаційних знань і умінь, і розглядається як
одна з граней особистісного розвитку.
63

Інформатизація впливає на діяльність освітніх, культурних, інформаційних установ, стимулює пізнавальну діяльність людей. Але слід зазначити, що
інформатизація – це не тільки технічний, але і соціокультурний фактор у розвитку суспільства, який впливає на якість інформаційного середовища, і що в
центрі всіх цих процесів знаходиться людина: саме вона на основі наявної інформації або експериментальним шляхом створює нові знання, нові інформаційні технології [2].
Вивчення ряду робіт дозволяє виділити наступні складові або структурні
компоненти інформаційної культури особистості (далі – ІКО): когнітивний,
змістовний (дієво-практичний), комунікативний (аксіологічний) і рефлексивний
(емоційний).
Всі компоненти ІКО взаємопов'язані і взаємозумовлені. Кожен з них несе
в собі певні функції. Виключення будь-якого з них веде до порушення цілісності структури ІКО.
Проблема гармонійного розвитку всіх компонентів ІКО, на думку авторів [3; 5
та ін.], може бути вирішена на основі діагностування рівня її розвитку. Параметрами
ефективної діагностики рівня розвитку ІКО вони вважають рівні реалізації ІКО:
Когнітивний компонент: Ерудиція; Начитаність.
Змістовний (дієво-практичний) компонент: Бібліотечно-бібліографічна
грамотність; Комп'ютерна грамотність; Володіння прийомами розвитку пам'яті;
Уміння використовувати інформацію; Уміння поєднувати традиційні та елек тронні джерела інформації для отримання нової інформації.
Комунікативний (аксіологічний) компонент: Інтуїція; Критичність мислення; Гнучкість і відкритість до сприйняття нової інформації; Відповідальність в роботі з інформацією.
Рефлексивний (емоційний) компонент: Уява; Співпереживання; Асоціативне мислення [3; 4 та ін.].
Відтак, формування умінь і навичок роботи з інформацією, включення їх в
ціннісну систему особистості вимагає індивідуального підходу до кожного споживача інформації, зв'язку навчання з конкретними інформаційними потребами.
Специфікою роботи студентів-хореографів є необхідність обов‘язкового
чіткого засвоєння матеріалу, творчого переосмислення і трансформації отриманої інформації у власний стиль виконавської та постановочної діяльності. Важливий момент при створенні хореографічної постановки – вибір музичного
матеріалу, який як правило сьогодні відбувається за допомогою сучасних пошукових програм.
Під час навчання для студентів-хореографів важливо навчитися отримувати інформацію з різних носіїв та місць збереження інформації, швидко орієнтуватися при пошуках нового у технічних прийомах виконання елементів
сучасного танцю, знаходити певні відеоряди відомих постановників та ін.
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СУЧАСНЕ ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ :
АКТУАЛЬНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Психологи по-різному характеризують основні вікові етапи життя людини – від дитини в ембріональному періоді до так званого «похилого, старечого»
віку. У свою чергу, педагоги юнацький період виокремлюють як один із психологічно складних періодів людського життя. Ця складність підсилюється такими чинниками: необхідність складання зовнішнього незалежного оцінювання
(далі – ЗНО) і труднощі вступної кампанії зокрема.
У своєму дослідженні ми хотіли б розглянути певне коло питань, пов‘язаних
із життям підлітків, тим їх періодом, коли вони залишають школу й вимушені (оскільки втрачається шкільне життя, яке стало для них «зоною комфорту») перейти на
інший щабель розвитку, становлення, «кар‘єрного» зростання, адже справжній
фундамент майбутніх перспектив закладається саме в постшкільний час.
Уже багато років вступ до вишу після закінчення школи, на думку пересічних громадян, вважається однією з найкращих перспектив для випускника, у
зв‘язку з чим виникає логічне запитання: як подолати бар‘єр під назвою «ЗНО»,
як не помилитися в виборі й стати студентом бажаної спеціальності?
Досвід показує, що в «пошуках» позитивних балів (краще – високих!)
українські випускники обирають такі шляхи: «школа й тільки школа (з додат65

ковими заняттями, запланованими для підготовки до ЗНО поза навчальною
програмою); школа й самостійна робота над матеріалом (за підтримки знову ж
таки шкільних учителів, а також дистанційних освітніх інтернет-ресурсів);
школа й репетиторство (найдорожчий, але, як вважає переважна більшість батьків та учнів, найефективніший вид підготовки); школа й підготовчі курси (варіант, значно вигідніший за ціною, але, на думку батьків та учнів, не завжди
достатній для підготовки)» [1, с. 60].
На сьогодні, за даними інформаційного порталу «Статистика за кількістю
вищих навчальних закладів в Україні», маємо 657 робочих вищих навчальних
закладів [2]; не будемо заглиблюватися, чи кожен виш має підготовче відділення
(далі – ПВ), адже й так відомо, що більш-менш серйозний заклад (чи столичний,
чи провінційний) має власне «підготовче», покладає на нього серйозні й складні
завдання щодо підготовки молоді, профорієнтаційної роботи та набору на новий
навчальний рік студентів із числа колишніх слухачів. Тож, актуальність і потреба
в зазначеному структурному підрозділі вишу говорить сама про себе.
Підготовче відділення у ДВНЗ «Приазовський державний технічний ун іверситет» працює з часів заснування університету (1930). Перші його слухачі
складали вступні іспити, щоб стати «пв-шниками». Змінювалися часи, керівники, викладачі, навіть корпуси, де було розташовано ПВ; одні слухачі приходили
на зміну іншим; змінювалися програми вступу до вишів – і наразі сучасні абітурієнти протягом 10-11-го класів, відповідно до вибору майбутньої спеціальності, активно опановують підготовку до ЗНО з 3-4-х предметів.
Підготовче відділення нашого університету є серйозним освітнім осередком не тільки у власному виші, а й у місті. Звичайно, основне його завдання –
підготовка слухачів (до речі, ми готуємо випускників для вступу не лише в рідний виш – наші слухачі стають студентами всієї України та близького й далекого зарубіжжя). Разом із тим, сили набирає профорієнтаційна діяльність, яка
проводиться на підготовчому відділення, з його ініціативи та за його підтримки, –
це різноманітні ділові ігри, квести, марафони, тренінги, зустрічі тощо. До участі
в цих заходах запрошуються представники шкіл, керівники підрозділів міських
підприємств і фірм, працівники центрів зайнятості та, звичайно, професорсько викладацький склад рідного вишу разом з когортою студентського профкому й
сенату. Крім того, колектив відділення акцентує свою увагу не лише на роботі з
міською молоддю – значний час відводиться на те, щоб надавати освітні послуги
випускникам приміських шкіл усього Приазов‘я. До речі, другий рік поспіль саме
на базі підготовчого відділення успішно працює освітній центр «Донбас – Україна», відкритий з ініціативи й підтримки Міністерства освіти та науки України.
Навчальний процес на відділенні становить від 9 до 3 місяців (загальна
кількість годин – 150, беручи до уваги як аудиторні, так і години, виділені на
самостійну роботу слухачів). Групи з математики та англійської мови поділя66

ються за рівнем базових знань вступників на слабкі, середні й сильні (до уваги
береться кількість шкільних годин, відведених на вивчення предмета на тиждень, а також індивідуальні особливості вступника). Протягом навчання слухачі
тричі «складають ЗНО» у вигляді вхідного тестування, проміжного (як правило,
у середині навчального процесу) та випускного, або підсумкового. Хоча справжнім підсумком вважається ЗНО та його результати; саме їх ми порівнюємо із
вхідним контролем і таким чином проводимо зріз ефективності навчання слухачів на ПВ. Статистика останніх років складання ЗНО показує, що рівень корисності після підготовки слухачів на підготовчому високий.
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Слід при цьому зазначити, що результати вхідного контролю з цих же
предметів просто «вражали» своїми низькими балами. Як правило, на початок
навчання за 12-бальною шкалою результати від 1 до 6 балів одержували 80 % і
більше (залежно від предмета) слухачів. Цікаво, що на ЗНО такий же процент
слухачів після навчання на підготовчому показує позитивні результати.
Не можна не підкреслити той факт, що «ім‘я» підготовчого відділення в
місті свідчить про його авторитет (на сьогодні навчальний процес триває: близько 30 груп із різних предметів, кількість слухачів (до 13 осіб у групі) дозволяє
викладачам індивідуально працювати з кожним). Говорячи про плюси, ми не
можемо не зупинити свою увагу на педагогічному складі підготовчого відд ілення, адже сьогодні зі слухачами працюють: 5 кандидатів наук, доцентів ун іверситету; 9 учителів-предметників з вищою категорією, 2 – із першою;
2 викладачі англійської мови одержали сертифікати Cembridge English Level
2 Certificate in ESOL International (Advanced). Якісний склад колективу й грамотне
керівництво забезпечує творчий педагогічний процес і високий рівень підготовки вступників.
Отже, актуальність існування підготовчого відділення як структурного
підрозділу вишу доведена цифрами; разом із тим, робота відділення не позбавлена проблем і труднощів. Коротко зупинимося на деяких із них:
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1) проблема переважної більшості випускників: не хочуть учитися (на
ПВ їх відправляють батьки, які не можуть оплатити приватного вчителя для підготовки, розуміючи при цьому, що до вступу дітей треба готувати);
2) випускники, що приходять на ПВ, мають низькі базові знання з предметів, відповідно, перед педагогом виникає надто важке завдання: за кілька м ісяців надолужити «пробіли» в навчанні й підготувати до складання ЗНО за весь
шкільний курс;
3) шкільна профілізація не відповідає подальшому вибору випускника:
наприклад, з 8-го по 11-ий клас учні навчалися за гуманітарним профілем, а при
вступі обирають спеціальність, де потрібний сертифікат, скажімо, із математики, тут і розпочинається справжня боротьба за те, щоб хоча б перетнути 100бальну межу; звісно, підготувати такого випускника важко;
4) обираючи при оформленні на ПВ той чи інший предмет, абітурієнти часто
не знають, куди саме будуть вступати; слід зазначити, що проблема невизначеності
власного професійного майбутнього у молоді на сьогодні більш ніж актуальна;
5) шкільне життя випускника було позбавлене іспитів і випробувань –
перед ЗНО виникає серйозний психологічний бар‘єр, який, без сумніву, впливає
на результат одержуваного сертифіката;
6) проблеми з набором слухачів: якщо порівняти, наприклад, 2010 рік і
2017, то кількість слухачів зменшилася з 800 до 200, що становить на сьогодні
25 % від колишньої цифри. У чому ж причини? По-перше, зменшилася кількість випускників у місті; по-друге, із двох вишів, які існували в невеличкому
провінційному місті, їх кількість зросла до семи; по-третє, економічна складова
(на жаль, ситуація платоспроможності у родинах, порівняно з попередніми р оками, значно погіршилася); по-четверте, проблеми міграції населення: воєнні
події поблизу міста спричинили значний відтік дорослих людей, у тому числі й
випускників; зафіксовано появу такої тенденції серед батьків випускників: відправити своїх дітей подалі з міста.
Отже, ми спробували показати, чим живе сучасне підготовче відділення,
чи є актуальним його існування; як організовано в ньому освітній, виховний
процеси; які труднощі й проблеми супроводжують його діяльність. І досвід показує, що на сьогодні підготовче відділення як структурний підрозділ універс итету, незважаючи на тривалі роки існування, не втратив своєї актуальності та є
важливим ланцюгом у здійсненні неперервного освітнього процесу.
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ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
Протягом останніх двох десятиліть перед системою вищої професійної
освіти культуролога постала низка викликів, зумовлених світовими тенденціями розвитку соціокультурної сфери та вітчизняними потребами, які акцентують
свою увагу на інноваційному вирішенні і потребують глибокої модернізації. В
умовах переходу до постіндустріального суспільства спостерігається невідповідність між професіоналізмом наявних кадрів соціокультурної сфери та кадрами, які
б відповідали критеріям системи професійної освіти у сфері культури. Це, в свою
чергу, призвело до загальної кризи системи освіти і необхідності змінити освітні
парадигми. Якщо розглядати проблему в соціокультурній сфері, то можна зробити
припущення, що знання, вміння і навички в навчальному закладі в умовах науково-технічної революції не встигали за новими тенденціями. Незважаючи на бюджетне фінансування, навчальні заклади не мали можливості модернізувати
систему навчання, це спричинило ситуацію, коли значно зростала кількість студентів, і, водночас, поширювався дефіцит кадрів на ринку праці [3].
Перехід економіки розвинених країн на інноваційні рейки з переобладнаною сферою послуг над сектором виробництва соціокультурних викликів і
більш глибокі зрушення в соціокультурній системі спричинив непередбачувані
проблеми. Наслідки феномена, що виник в відношеннях власності, такі. Посилення значення інтелектуального капіталу сприяли появі середнього класу,
який сформував свої соціальні, культурні стандарти, власні духовні цінності,
що порушило ряд нових соціокультурних задач перед системою професійної
освіти працівника культури, а саме: оновлення змісту – не лише до рівня фахівця, що володіє інноваційними компетенціями, а й члена суспільства з новим
соціальним статусом, з характерним для середнього класу соціальним світоглядом,
із усвідомленням чітко окресленого місця в соціальній системі суспільства [2].
В Україні такі процеси набули неабиякої гостроти, особливо це стосується закладів, де здійснювалась плата за навчання, і характеризувалися переліком
змін, спрямованих на запити споживачів, включали нові стратегії розвитку технологічних трансформацій та системи управління навчальним закладом. Описану вище модель використовували й державні освітні заклади, оскільки
бюджетне фінансування скорочувалося, а кількість платних послуг зростала. В
свою чергу, професійна освіта ставила за мету сприяти розвитку соціокультурної сфери, формувати нові життєві установки, готувати висококваліфіковані,
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мобільні, динамічні кадри, які впевнено зможуть приймати відповідальні р ішення в ситуації та прогнозувати можливі наслідки в соціокультурній сфері [1].
Перспективи побудови якісно нового суспільства безпосередньо пов‘язані
з розвитком освітньої системи, її основними завданнями є: сприяння реалізації
інноваційних програм, впровадження нових механізмів управління, ретельний
підбір кадрів, формування нової моделі навчального закладу, традиційна схема
полягала в взаємодії викладача і студента, що один був суб‘єктом, інший –
об‘єктом. Нова програма повинна полягати не в механічній передачі знань від
суб‘єкта до об‘єкта, а в розвитку здібностей, в пошуку нової інформації,її переробці і систематизації, виникнення нових ідей, тобто, схема підпорядкування
повинна бути заміненою на схему взаємодії партнерів [5].
Специфіка професійної освіти має відмінності від будь-яких інших сфер,
оскільки компоненти її матеріальної бази – заклади та обладнання – є тільки
умовою здійснення основного процесу, адже основа професійного навчання полягає в компетенції молодого спеціаліста, яка залежить від кількості отриманих
знань, навичок, росту його творчого потенціалу, його професійної культури, соціального статусу, що необхідно для рушійних сил соціально-культурної сфери.
Інноваційний характер, по суті, властивий всім організаціям професійної
освіти, охоплюючи наукову та виховну галузі з оновленою системою управління, яка вагомо відрізняється від традиційних схем навчання та керування навчальним процесом. Проте критики інноваційної системи освіти вважають її не
ефективною. Оскільки освітні заклади віднесені до некомерційних і не можуть
мати прибутку, а саме на прибутковості побудована вся управлінська парадигма, в тому числі управління персоналом, його мотивація, зокрема викладачів і
співробітників. Вирішити комплекс проблем можна лише в тому випадку, якщо
змінити сам підхід до освітнього процесу. Саме тому виникає необхідність в
розробці освітнього менеджменту – як особливої гілки управлінської діяльності, підпорядкованій парадигмі уявлень про навчальний заклад як соціокультурної системи. Освітній менеджмент – специфічна галузь управлінських наук, яка
ввібрала в себе витоки педагогіки, психології, соціології управління, менеджменту і маркетингу. Невирішеною і актуальною є проблема підготовки кадрів
освітніх менеджерів, здатних вибудувати таку систему освіти, яка буде стійкою
до соціокультурних інноваційних викликів [4].
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РОЗШИРЕННЯ І ПОГЛИБЛЕННЯ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ
ТА ПРАКТИЧНОЇ БАЗИ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У контексті динаміки сучасного світу, потреб та перспектив національної
культури й освіти виникає нагальна необхідність «перезавантаження» науко вотеоретичної методології та практичного впровадження новітніх педагогічних
принципів у спеціалізовану музичну освіту, покликану бути органічною частиною Концепції нової української школи. «Новий зміст освіти, заснований на
формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві», «наскрізний процес виховання, який формує цінності», «орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм» [2, c.7] – ці тези повинні
стати актуальними ключовими засадами навчально-пізнавальної діяльності у
музично-мистецькій сфері.
Сучасні педагогічно-виховні й освітні концепції загального та спеціалізовано музичного напрямків, необхідні для втілення та успішної реалізації ідей
нової школи в рамках мистецької сфери, охоплюють та інтегрують теоретичний
досвід і практичні досягнення різних гуманітарних наук ХХ – поч. ХХІ ст., моделюючи цілісну систему навчання та виховання з орієнтацією на історично
складені, традиційні підходи, що не втратили актуальності і в сьогоденні, та інноваційні технології. Важливого значення набуває синтез та адаптація в освітній процес елементів, основних тез, досліджень, принципів та теоретичних
положень, розробок та інноваційних технологій, виражених контекстом єдності
освіти і традицій національної культури, національної та світової педагогіки,
етнопедагогіки, психології тощо.
У величезному розмаїтті педагогічних та психологічних досліджень минулого століття й сучасності варто виділити кілька напрямків праць, ідеї яких
дозволять актуалізувати спеціалізовану музичну освіту. Передовсім, ще і сьогодні важливо відродити і впровадити основні ідеї українських національно –
виховних концепцій соціокультурного розвитку особистості, представлених,
зокрема теоретичними положеннями та принципами праць Г. Ващенка,
С. Русової, В. Сухомлинського та інших. Вагому роль у цій сфері відіграє індивідуальне навчання, саме тому настільки важливо використовувати результати
наукових розробок, що торкаються питань особистісно-зорієнтованих та інших
новітніх – інтерактивних, ігрових, розвиваючих освітніх технологій (наприклад,
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із наукових студій І. Беха, А. Маслоу та інших) [3]. Дослідження зі сфери психології творчої особистості, психології музичних здібностей та музичної психології, представлені працями Б. Теплова, Є. Назайкінського, Д. Кірнарської,
В. Дружиніна, В. Моляко, В. Рибалки та інших. Водночас, для впровадження
новітніх принципів у спеціалізовану музичну освіту необхідним є залучати дані
окремого напрямку сучасних психолого-педагогічних досліджень з проблематики інтелектуального і творчого розвитку талановитої, обдарованої дитини
репрезентовані роботами О. Бурова, Г. Іванюк тощо.
Новітні ефективні методи навчання, в тому числі в музично-мистецькій
сфері й засобами музичного виховання, активно розробляли й апробовували у
практичній площині чимало провідних педагогів минулого століття й сучасності. Творцями інноваційних теорій та технологій стали, наприклад, В. Бондар,
Е. Жак–Далькроз, К. Завалко, М. Монтесорі, О. Пометун, К. Орф, С. Судзукі,
Е. Штайнер [1]. Показовою щодо синтезу загально-виховних і музичних аспектів та ефективною є методика, розроблена М. Монтесорі, яка включає в себе
вияв чуттєво-емоційного потенціалу, світу внутрішніх почуттів, через музикування. С. Лупан пропонує методи наслідувальної діяльності шляхом зацікавлення музичним мистецтвом, інспірованим незаангажованою грою.
Вальдорфська педагогіка, розвинена у дослідженнях Е. Штайнера, спрямована
на природній процес виявлення обдарованості дитини, покликана гармонізувати всі аспекти особистісного розвитку з метою розкрити індивідуальність способом переживань мистецьких образів. Вслуховування в звуки довколишнього
світу, прислуховування до себе і в музикування, запропоновані С. Судзукі, мимохідь викликають асоціації з типовими для східної ментальності тривалими
замилуваним вгляданням у довкілля.
Концептуальні засади музично-естетичного виховання дітей, ґрунтовані
на українських національних традиціях, постали в гармонійному синтезі теорії
та практики, зокрема у композиторській творчості та музично-педагогічній діяльності М. Лисенка як взірцеві приклади синтезу етнічного музичного мислення
та традицій і досягнень художньої практики у світовій класиці. Співзвучними
до них є концепції Б. Бартока та З. Кодаї, що відкрили європейській музичній
педагогіці ідею співного розвитку музикальності за допомогою національних
співних традицій, де автентичний спів трактувався як необхідна умова, основа
музичного навчання, як «старт», «трамплін» до освоєння професійних щаблів
музикування. При цьому народна вокальна культура природно вважалася невід‘ємною атрибуцією національної самобутності, ідентичності.
Ці ідеї важливості культивування автентичних традицій з підкресленням
їх національно-виховної значущості в середині ХХ ст. розвивали українські музиканти й педагоги В. Верховинець, Г. Терлецький, О. Суховерська, чиї посібники-співаники насичені фольклорними зразками. Їх практичне й доцільне
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використання на уроках слухання музики, сольфеджіо, ритміки в ланці початкової освіти, дозволяє досягати природної інтеграції між спеціальними предметами, а також зі загальноосвітніми дисциплінами. Адже визначальними ідеями
в них є принцип актуального для дитини середовища, близького для неї довкілля, її зацікавлень, настрою, рівно ж – методика співу, супровідного рухом, або
відтворення музичної образності інструментальної музики засобами пластики.
Під таким кутом зору вони переплітаються із засадами пластично-рухових імпровізацій творчого самовираження у музично-виховній системі Е. ЖакаДалькроза. У баченні В. Вітвицького, Ф. Колесси, М. Леонтовича, К. Стеценка,
Л. Ревуцького музичне виховуче та розвиваюче навчання ґрунтується на вокально-хоровому співі та інструменталізмі в контексті етнопедагогічних традицій.
Засади музичного виховання, викладені у працях К. Квітки та Г. Хоткевича,
акумулюють ідеї музичної етнопедагогіки, пропаговані через сферу інструментальної музики. Національна база музичної освіти в працях авторів утворює не
лише методологічну цілість, але розбудовується в «крещендуючій послідовно сті» від її використання у музичних методиках для дітей молодшого віку до
принципів викладання музичних предметів на вищих етапах музичної освіти. В
науково-педагогічний фонд повертається із забуття і вивчається музично освітня концепція Б. Яворського.
Різноманітні аспекти музично-педагогічного досвіду сучасного періоду
охоплюють праці Л. Масол, Я. Бодака, Л. Назар, Г. Падалки, М. Демчишин, які
переосмислюють спадок радянської музично-історичної педагогіки, а саме праці Є. Бокщаніної, А. Верещагіної, К. Майбурової, В. Медушевського,
Ю. Черкасова, В. Самохвалова та інших. Розробкою прийомів, способів розвитку творчих засад та творчих задатків у музиці характеризуються й музично–
педагогічні дослідження останніх десятиліть, пропонуючи, насамперед, практичне застосування креативних ідей на уроках музичних предметів, зокрема, в
молодшій школі. Дитячі посібники з різним варіантами цікавих творчих вправ
(в тому числі музично-образотворчими, музично-вербальними, композиційними засобами тощо) створені сучасними українськими педагогами (зокрема, В.
Подвала, М. Чембержі).
Розмаїття систем, концепцій, технологій і методів загально-педагогічного
кшталту, де музика стає одним із вагомих чинників виховання, та спеціально
фахових теорій навчання музики, створює значну варіативність вибору для с учасного педагога-музиканта. Однак, важливо підкреслити пріоритетність відродження в сучасній спеціалізованій музичній освіті України концепцій та
методів, сформованих саме на традиціях української педагогічно-виховної та
музикознавчої думки. Адже, українські музиканти й педагоги традиційно надавали і надають великої ваги вихованню засобами музичного мистецтва, покликаного, перш за все, сформувати творчу особистість, розвинувши у ній таланти
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до опанування та розповсюдження традицій національної музичної культури,
до прокладання магістралей в просторах міжкультурних діалогів та полілогів із
гнучким та креативним реагуванням на розмаїття національних та світових с оціокультурних процесів.
Українська мистецька музична школа має велику кількість власних педагогічних концепцій, які базуються на національних традиціях і які необхідно
зберегти, продовжувати та розвивати на сучасному рівні та враховуючи вимоги
щодо освітніх тенденцій ХХІ століття. А також впроваджувати новітні ідеї,
концепції світової педагогіки, адаптовуючи їх до сучасних соціокультурних
умов та вимог нової української школи.
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НАВЧАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО АРАНЖУВАННЯ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ
СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО УРОКУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Поява сучасної інформаційної технології мультимедіа позначилася на
освітньому процесі сьогодення, значно розширивши його можливості щодо
інтерактивності, індивідуалізації і диференціації навчання. «Комп‘ютерноорієнтоване навчання визначається як інновацій ний дидактичний процес,
заснований на застосуванні мультимедійних технологій, методів і засобів, що
забезпечують формування творчої активності особистості» [3, с. 66].
Незважаючи на те, що доцільність використання мультимедійних технологій
у музичній освіті доведена (це підтверджується науковими дослідженнями та практичним досвідом учителів музичного мистецтва, зокрема М. Ляшка, Л. Масол,
Н. Новікової, В. Штепи та ін.), а комп‘ютерні музичні системи стали доступними
для широкого кола користувачів, у загальноосвітніх навчальних закладах урок музичного мистецтва ще важко назвати мультимедійним, на якому «використовують
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багатосередовищне подання інформації за допомогою технічних засобів, перш за
все комп‘ютера» [1, с.101] і який відповідає сучасним освітнім вимогам.
Потрібно зауважити, що питання технічного забезпечення кабінету муз ики завжди стояло досить гостро. По-перше, питання наявності самого кабінету,
адже у багатьох загальноосвітніх навчальних закладах уроки музичного мистецтва проходять у актових залах або зовсім непристосованих для вивчення цього
предмету приміщеннях. По-друге, не в кожній школі є музичний інструмент –
фортепіано (синтезатор), акордеон, баян тощо. У деяких загальноосвітніх н авчальних закладах вчителі приносять до кабінету власні інструменти: гітару,
скрипку, а іноді і бандуру. По-третє, не вдаючись до аналізу причин (вони у
кожному конкретному випадку різні), зазначимо, що далеко не в кожному кабінеті музики є побутовий DVD-програвач (DVD-плеєр), а тим паче комп‘ютер.
У методичних рекомендаціях щодо викладання предметів художньоестетичного циклу ще у 2015-2016 навчальному році, коли учні 5-7 класів починали опановувати зміст загальної мистецької освіти за програмою «Мистецтво» (авт.
Л. Масол, О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова,
Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новікова, Н. Овіннікова), до якої включено три блоки:
«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» та інтегрований курс «Мистецтво», зокрема зазначено, що вчителю музичного мистецтва доцільно спонукати
учнів до створення елементарного музичного супроводу до виконуваних вокальних творів за допомогою комп‘ютерних програм, електронних музичних інструментів (за наявності), використовувати інтернет-ресурси, комп‘ютерні програми з
музичного мистецтва у пошуково-дослідній і соціокультурній діяльності [2].
Така професійна діяльність, у свою чергу, потребує відповідної підготовленості учителів музичного мистецтва. Експрес-опитування вчителів музики
показало, що на сьогодні значна частина вчителів, що використовує комп‘ютер
у своїй діяльності, має досить обмежене або однобоке уявлення щодо сучасних
можливостей мультимедійних технологій, а також комп‘ютерного аранжування
та їхнього практичного застосування. Інша частина вважає процес освоєння
комп‘ютера занадто складним. Це свідчить про недостатній рівень професійної
компетентності та підготовленості до професійної діяльності на рівні сучасних
освітніх вимог. Показово, що навіть серед випускників ВНЗ останніх років є
такі, що не мають відповідної підготовки.
Отже, дослідження проблеми фахової підготовки майбутніх учителів музики, дозволило зробити висновок про те, що навчанню мультимедійного аранжування студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю приділяється
недостатня увага. Було також виявлено ряд протиріч: між необхідністю застосування у сучасній системі освіти мультимедійних технологій і реальними можливостями їх реалізації в умовах недостатнього технічного забезпечення кабінету
музики; між необхідністю застосування у навчальному процесі мультимедійних
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технологій згідно вимог підвищеної інформативної насиченості сучасного світу та
наявними теоретичними та методичними розробками; між сучасними вимогами
до уроку музичного мистецтва (де передбачено розгляд учнями різних видів ар анжувань, їх аналіз і створення власного супроводу до виконуваних вокальних творів за допомогою комп‘ютерних програм) і рівнем фахової підготовленості
вчителів музики до його якісного проведення.
Отже, фахова підготовка майбутніх учителів музики щодо навчання мультимедійного аранжування потребує вдосконалення у теоретичному (розробка
педагогічних умов і відповідної методики) та практичному аспектах, що буде
висвітлено у наших наступних публікаціях.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОГЛЯД НА ВИКОРИСТАННЯ ГРИ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ НА УРОКАХ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В МОЛОДШИХ КЛАСАХ
На сучасному етапі розвитку суспільства в Україні все більше уваги приділяється пошуку перспективних підходів до вирішення таких нагальних проблем, як: гуманізація процесу виховання, стимулювання пізнавальної і творчої
активності учнів, накопичення досвіду їхньої творчої діяльності. Звичайно у
реалізації такого досить складного і тривалого процесу важлива роль належить
мистецтву [2, с. 9-22; 3, с. 4-6]. Адже саме мистецтво допомагає дітям більш
глибоко пізнати себе, свій внутрішній світ та спонукати їх до самовдосконалення, самоствердження. Чільне місце в цьому процесі займає музичне мистецтво.
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Це пояснюється тим, що саме музика є мовою серця, найніжніших почуттів,
світу емоцій людини, саме музика дає поштовх для виникнення у неї внутрішніх переживань і розвитку творчої уяви [4]. Великого значення у цьому процесі
набуває гра – величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається животворний потік уявлень, понять про внутрішній і зовнішній світ.
Інноваційний погляд на використання гри у навчально-виховному процесі
на уроках музичного мистецтва в молодших класах засвідчує, що ця проблема в
умовах сьогодення стоїть особливо гостро.
Вітчизняні і закордонні психологи, педагоги Л. С. Виготський, К. Гросс,
Д. Б. Ельконін, М. О. Лазарєв, А. Н. Леонтьєв, А. С. Макаренко, С. Л. Рубінштейн
та інші внесли вагомий внесок у розробку теорії дитячих ігор, висвітливши їх
соціальний характер і роль у вихованні дітей.
Сучасні науковці В. В. Гуркова, В. А. Коваленко, В. І. Махров та інші
вважають, що найбільш ефективний розвиток молодших школярів відбувається
саме при гармонічному поєднанні ігрової діяльності з навчанням.
Педагоги–музиканти О. О. Апраксіна, Н. Ветлугіна, О. С. Гумінська, Л. Г. Дмитрієва, Д. Б. Кабалевський, О. В. Лобова, Е. П. Печерська, О. Я. Ростовський,
Н. В. Стефіна, Н. М. Черноіваненко та інші наголошують, що особлива відповідальність у вихованні всебічно розвиненої особистості дитини покладається на
уроки музичного мистецтва і педагога–музиканта, який у своїй роботі використовуватиме методи і прийми інтерактивного навчання.
Створення педагогом–музикантом образно–ігрових ситуацій на уроках
музичного мистецтва стимулює молодших школярів до перевтілень, до прояву
фантазії, творчої уяви. Діти вчаться «уявляти звук», «малювати музику», «грати
пісню», пластично диригувати музичний твір, імпровізувати тощо.
Вивчення особливостей розвитку молодших школярів доводить, що саме
у грі ефективніше, ніж у інших видах музичної діяльності на уроках музичного
мистецтва розвиваються усі психічні процеси засвоюються знання, формуються
відповідні уміння і навички. Так, наприклад, Л. Виготський, розглядаючи роль
гри у психічному розвитку дитини наголошував, що у зв‘язку із дорослішанням, із відвідуванням школи, гра не лише зникає, а навпаки – пронизує усю діяльність молодшого школяра [1, с. 3-4].
Педагогу–музиканту необхідно пам‘ятати: граючись – дитина навчається.
Недарма у словнику довіднику «гра» визначається як найбільш засвоєна дітьми
діяльність [5, с. 327]. В ній молодші школярі черпають взірці для вирішення
нових для них життєвих завдань, що виникають у навчанні, у праці, у художній
творчості. У зв‘язку з цим «опора» на гру (ігрову діяльність, ігрові прийми) на
уроках музичного мистецтва – найважливіший і найефективніший шлях включення молодших школярів у навчальну роботу, спосіб забезпечення комфортних, нормальних умов життєдіяльності.
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З усієї різноманітної палітри ігор найбільш доцільним є, на наш погляд,
використання на уроках музичного мистецтва таких ігор, як:
музично–дидактичні («Голосно – тихо», «Швидко – повільно», «Вгору –
вниз», «Луна», «Дзеркало», «Веселі діалоги» тощо);
сюжетно–рольові (застосовуються під час вивчення: поспівок – «Їхав
потяг через ліс»; українських народних пісень – «Подоляночка», «Щебетала
пташечка», «Вийшли в поле косарі»; дитячих опер – «Лисичка, Котик і Півник»
К. Стеценка, «Зима і весна», «Коза – дереза» М. Лисенка, «Вовк і семеро козенят» М. Коваля тощо);
проблемно–моделюючі: самостійне створення музичного супроводу
до запропонованого оповідання, картини; виконання проблемних вправ; імпровізація на домислення; колективне створення оповідань, музичних казок тощо.
До найскладніших форм творчих ігрових ситуацій ми відносимо театралізацію, самостійне створення музичних оповідань, п‘єс, пісень, постановку музичних вистав.
Оскільки розробка нових педагогічних технологій у навчанні і вихованні
на сучасному етапі розвитку викликана соціальним замовленням сучасного с успільства загальноосвітньої школи, то оптимальне використання педагогом –
музикантом різновидів гри на уроках музичного мистецтва в молодших класах
в найбільшій мірі сприятиме збагаченню внутрішнього світу молодшого школяра, допоможе йому глибше сприймати, розуміти і відчувати за змістом і хар актером музику, уважно відноситись до навколишнього світу.
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МЕХАНІЗМИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ВИКОНАВСЬКИХ ДІЙ
СТУДЕНТА ЯК ІНТЕРПРЕТАТОРА МУЗИЧНОГО ТВОРУ
Музична освіта висуває вимоги до підготовки майбутнього педагогамузиканта, здатного захопити своїх учнів музичним мистецтвом. Здатність зрозуміти
художній задум автора та використати це розуміння у своїй професійній діяльності є
однією з основних якостей, що входять в цілісний комплекс компетентностей майбутнього вчителя музики (О.Олексюк, Г.Падалка, О.Ростовський, О.Рудницька,
О.Щолокова).
У цьому контексті виконавсько-педагогічну діяльність вчителя музики
науковці розглядають як таку, що гармонічно синтезує, з одного боку, педагогічну
складову, а з іншого, відображає специфічні якості мистецької діяльності, в тому
числі адекватну й виразну художню інтерпретацію (О.Андрейко, О.Горбенко,
Н.Жукова, Н.Згурська, В.Крицький, М.Михаськова, Н.Мозгальова, Г.Саїк, Н. Цюлюпа, О.Щербініна). В той же час, успішність виконавсько-інтерпретаційні дій
вчителя-музиканта, високий рівень його творчої реалізації залежать від здатності керувати своїм внутрішнім світом, тобто від здатності до саморегуляції.
Здійснений нами аналіз наукових джерел дуло проведено в широкому
контексті досліджень дії психологічних механізмів внутрішньої та зовнішньої
активності особистості. Питання активності людини як суб‘єкта регуляції своєї
діяльності і поведінки представлені в роботах Г.С.Костюка, С.Д.Максименка,
М.Т.Дригус, Л.І.Анциферової, Н.В.Чепелєвої, В.А.Ядова, Л.А.Колесніченко.
Провідну роль в Розкриттям змісту та механізмів утілення цього феномену значну
увагу приділяли такі вчені як А.Бандура, Л.В.Виноградова, К.Ізард, Дж.Капара,
Дж.Роттер, Д.Сервон, Е.Скінер, М.А.Холодна, О.А.Чернігова, Л.В.Чуніхіна.
Сучасна психолого-педагогічна теорія і практика доводить, що майстерність учителя передбачає наявність у нього великої кількості розвинених
педагогічних та спеціальних професійних здібностей, загальної культури, компетентності, широкої освіченості, а також вміння самостійно планувати, контролювати, регулювати власну професійну діяльність. Основа саморегуляції –
усвідомлення того, що відбувається в кожний конкретний момент часу.
На думку вчених, саморегуляція здійснюється в єдності енергетичних,
динамічних і змістовно-смислових аспектів (К.Абульханова-Славська, Б.Ананьєв,
А.Асмолов, М.Боришевський, Б.Братусь, О.Леонтьев, Б.Ломов, C.Рубінштейн).
В залежності від характеру проявів властивостей цього феномену науковці ви79

ділили кілька основних її видів. Так, психічна саморегуляція сприяє підтриманню оптимальної психічної активності, необхідної для діяльності людини;
раційно-технічна забезпечує свідому організацію і корекцію дій суб‘єкта із
застосуванням усвідомлених засобів, спрямованих на оптимізацію дії; особистісно-мотиваційна (смислова) опікується усвідомленням мотивів власної діяльності та управлінням мотиваційно-потребовою сферою людини на основі
процесів смислотворення; емоційна здійснює емоційне регулювання дій та її
корекцію з урахуванням оптимального емоційного стану.
В контексті нашого дослідження важливим є висновки Т.Кириченко, яка
доводить, що саморегуляція поведінки виступає сутнісним компонентом усіх
свідомих психічних явищ, властивих людині (процесів, станів, властивостей), є
умовою адекватного психічного відображення індивідом власного суб‘єктивного
світу в його взаємозв'язку з об'єктивною реальністю та виступає невід'ємною
складовою самосвідомості особистості [1].
Таким чином, більшість науковців сходяться на тому, що здатність до саморегуляції є суттєвою ознакою особистості і від ступеня досконалості процесів саморегуляції залежить надійність, продуктивність, кінцевий результат
будь-якого акту довільної активності.
Виконання музичного твору потребує не тільки яскравості, одухотвореності, культурно-духовної наповненості, а й здатності до керування емоціями та
розумовими діями щоб не втратити цінність і самобутність інтерпретації,
контакт зі слухачами (О.Горбенко, Ю.Лисюк, В.Петрушин, О.Рудницька,
Ю.Цагареллі, О.Щолокова). Так, В.Петрушин, досліджуючи психологічні механізми музичного виконавства, зазначає, що «можливість музиканта виражати в
музичному творі багате розмаїття емоційних переживань безпосередньо залежить від його внутрішньої здатності генерувати у власному психічному апараті
ці переживання» [3, с. 271].
Д.Леонтьєв як розробник найбільш ґрунтовної теорії смислу в психологічній науці вважає, що саме смислові утворення особистості є основою її саморегуляції та самовдосконалення. Результат досягнення вищих рівнів саморегуляції (а
до них варто віднести художньо-виконавську) супроводжується ―вершинними‖ та
―глибинними‖ духовними переживаннями (осягнення власної індивідуальності,
глибин внутрішнього світу, самототожності). Вчений довів, що саморегуляція є
процесом свідомого вибору між різними можливими діями, позиціями, смислами
з урахуванням взаємодії потреб ціннісних орієнтацій, інтересів; є пошуком спонукань з більшою імперативною силою, об‘єднання потенційних і актуальних спонук [2]. Таким чином, вищі рівні саморегуляції музично-виконавських дій ведуть
особистість до гармонії зі світом, максимальної самоефективності, ненасильницького саморозвитку, до здійснення духовних вчинків.
У продуктивних техніках, пов‘язаних з формуванням музично-виконавських
умінь студентів, дослідники, взявши до уваги наявність у інтерпретаційних діях
технологічних й художніх аспектів, в той же час, виокремлюють у цьому дина80

мічному явищі дві підструктури – формування художньої інтерпретації в свідомості інтерпретатора та виконавську матеріально-звукову реалізацію ідеального
уявлення про шлях донесення художнього образу твору (В.Крицький,
М.Михаськова, Н.Мозгальова, Г.Саїк, Н.Цюлюпа).
Враховуючи наукові досягнення вищезазначених вчених, у розробці авторської методики ми спирались на постулат, за яким ланцюг регулятивних дій
студента-виконавця від нижчого до вищого рівнів має бути побудований на законах самоактивності особистості (емоційної, вольової, поведінкової) та врахуванні психофізіологічних особливостей індивіда.
Механізми саморегуляції музично-виконавських дій студента у процесі
інтерпретаційної роботи закладено в трьох рівнях психічної активності, визначених нами на основі наукових досліджень представників психологічної школи
Д.Узнадзе. Саморегулятивна активність першого рівня характеризується імпульсивністю і відсутністю усвідомленого ставлення студента до музичного твору. Активність другого рівня пов'язана із процесом об'єктивації в умовах
затримки задоволення актуальної виконавської потреби у зв'язку із зміною обставин. Завдяки об'єктивації реалізується більш адекватна, але лише ―практична
поведінка‖ студента. Третій, найвищий рівень, відноситься до соціокультурної
поведінки майбутнього педагога-музиканта і визначається вольової активністю,
що регулюється системою ціннісних та мистецьких орієнтацій, етичних, естетичних та педагогічних принципів. Такі поведінкові акти фіксуються у самосвідомості та обов‘язково стають продуктами найвищих регулятивних процесів.
Отже, наукові дослідження у сфері самосвідомості людини засвідчують,
що без розвинутої здатності до саморегуляції неможливе становлення творчої,
соціально відповідальної особистості із загостреним почуттям нового, критичним ставленням до себе та соціуму, глибоким розумінням сенсу людського існування, усвідомленням свого місця і ролі серед інших. Розкриття вченими
психологічної сутності саморегуляції навчальних дій майбутнього педагогамузиканта довели його універсальний характер, багатогранний зв‘язок із складовими структури особистості.
Саморегуляція є тим вирішальним внутрішньо-особистісним чинником, що
опосередковує зовнішні впливи на студента, сприяє більш активній його адаптації
до реальних умов мистецько-педагогічного середовища, робить адекватними його
інтерпретаційні дії у процесі вивчення та виконання музичного твору.
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УДК 37.015.311:[351.858:930.85
Суховерський В. М.,
доцент кафедри культури і
мистецтв, Чернігівська філія
НАКККіМ
(м. Чернігів, Україна)
«НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ» ТА «КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА
ПАМ'ЯТЬ» У КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Національна освіта переживає нині глибинні зміни, зумовлені новими загальноцивілізаційними тенденціями в розвитку суспільства. Передусім йдеться
про реформування мистецької освіти, успіх якої буде вирішувати ступінь ро звитку людської особистості.
Відомо, що почуття національної свідомості живе у кожному народові та
властиве кожній вихованій і розвиненій людині, воно визріває із самого буття
нації, її історії, мови, культури, території. Завдяки цьому почуттю людина стає
сильною, здатною творити і розбудовувати свою національну державу, що виступає гарантом стабільності й могутності народу.
Інтерес наукової спільноти до розробки системи мистецької освіти, заснованої на національних традиціях, спостерігався ще наприкінці XIX століття. Важливо
зауважити, що такі мислителі, педагоги минулих століть як Г. Сковорода,
К. Ушинський, В. Сухомлинський неодноразово у своїх працях відзначали, що виховання дитини повинно ґрунтуватися на культурно-історичних цінностях нації.
Проблема втрати культурно-історичної пам'яті і, як наслідок, низький рівень національної ідентифікації нині набуває особливої актуальності. Особливо
це стало помітно на тлі сучасних умов глобалізації, космополітичних тенденцій
в суспільстві та загальних історико-політичних зрушень. Попри існування розлогої мережі інституцій, які займаються збереженням і вивченням різноманітних пластів національної культури, довгий час дана тема лишалася доволі не
розробленою. Вона була досяжна і цікава переважно представникам наукових
кіл та вузьких спеціалістів.
Втім, сучасні культурні процеси, приміром, останнього десятиліття, показують, що проблема дещо змінила свій курс в позитивний бік. Останнім часом
серед населення України можна спостерігати більше зацікавленості національними культурно-мистецькими проектами. Відчутний резонанс отримують різноманітні заходи, на кшталт, експозицій мистецьких творів, тематичних курсів,
лекцій, концертів, фестивалів, флешмобів і тощо.
Таким чином, можна зазначити, що потреба українців у відновленні своєї
культурно-історичної пам'яті помітно активізується і стає поширеним явищем.
На різних етапах розвитку суспільства культура особистості розглядалась
як ознака соціального, духовного та інтелектуального розвитку людини. Мис82

тецтво – одна із сфер світового культурного спадку, яка здавна відома своїм потенціалом виховання особистості. Через сприйняття мистецтва, його творче с амовираження свідомість людини прокладала шлях своєї інтелектуальної
еволюції. Споконвіків ключове значення в цьому процесі відігравала народна
творчість у всіх його проявах.
Картина культурно-історичного простору України показує безліч прикладів,
як з покоління в покоління саме в народній творчості збереглася і була пронесена
через віки його пам'ять, зароджувалась і культивувалась національна своєрідність.
Ці фактори були і залишаються важливими для виховання цілісної особистості.
Історично склалося, що виховання мистецтвом в Україні відбувалося природно, у межах буденного існування. «Педагогічний матеріал» складала різноманітна фольклорна спадщина. Формування особистості відбувалося на генетично
близькому світоглядному підґрунті, яке з покоління в покоління передавалося в
межах свого соціального середовища, насамперед, в родинному колі. Фольклорна
основа відігравала важливе значення в цьому процесі, оскільки надавала людині
першочергові знання про життя і природу, давні культи і вірування, світ думок,
уявлень про прекрасне, почуття і переживання, знайомила з історією країни, краю.
Отже, виховувалося і національне самоусвідомлення людини.
Таким чином, з-поміж усіх пластів народного мистецтва саме в музичному фольклорі відбулося кодування елементами художньої мови ментальної інформації та передання наступним поколінням її «генома».
Народні скарби музичного фольклору були оцінені в подальшому митцями-професіоналами в Україні та за її межами. За останні століття з-під пера
композиторів вийшло безліч творів різноманітних музичних жанрів, в основі
яких є й українські мотиви. Неможливо не згадати "столітнього ювіляра" «Щедрика» М. Леонтовича. З-поміж багатьох – тема фуги dis-moll з І тому «ДТК»
Й. С. Баха; три квартети Л. ван Бетховена (як відомо, написані на замовлення
А. Розумовського) та багато інших творів, в основі яких лежать українські народні пісні. Дивовижна популярність пісні «Їхав козак за Дунай» взагалі не може не вражати, адже вона змогла надихнути і Бетховена і багатьох відомих
музикантів Європи XIX ст. Веснянка «Вийди, вийди Іванку» стала окрасою
фіналу Четвертої симфонії П Чайковського. Існує припущення, що на арію
Summertime з опери «Поргі і Біс» Дж. Гершвіна надихнула колискова «Ой,
ходить сон» у виконанні хорової капели О. Кошиця.
Ці та ще багато інших народних перлин в історії світової музичної культури черговий раз підтверджують самобутність української пісні, тим самим
привертають увагу дитини до ціннісного значення музичного спадку її нації.
Знайомлячи дітей з неоціненним багатством вітчизняного народного і професійного музичного мистецтва, педагоги роблять вагомий внесок у розвій української культури на шляху до збереження культурно-історичної пам'яті і
виховання національно свідомих українців.
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УДК 377.112.4
Тверда I.T.,
старший викладач, Технічний
коледж ТНТУ ім. Івана Пулюя
(м. Тернопіль, Україна)
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ СТУДЕНТАМ ВНЗ
Активне використання інформаційних технологій є відмінною рисою розвитку сучасного суспільства в багатьох сферах людської діяльності, що підвищує вимоги до рівня професійної компетентності викладачів, зокрема їхнього
рівня знань з комп‘ютерних дисциплін під час викладання англійської мови за
професійним спрямуванням.
Успішне виконання професійної діяльності викладачів іноземної мови під
час викладання англійської мови за професійним спрямуванням студентам
комп‘ютерних спеціальностей залежить від ступеня їх знань різних аспектів
інформаційних технологій та від рівня їх компетенції в області ІТ. У зв'язку з
цим викладачі іноземних мов стикаються з проблемою підвищення кваліфікації
в області комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій.
Наше дослідження показало, що викладачі циклової комісії іноземних
мов недостатньо використовують можливості, надані інформаційними технологіями, при підготовці та проведенні практичних занять з англійської мови за
професійним спрямуванням. Тільки 30% опитаних викладачів використовували
інформаційні технології на уроках іноземної мови. Оцінка рівня теоретичних
знань у галузі інформаційних технологій показала, що лише 16% викладачів
мали творчий рівень знань з інформаційних технологій, 27% – продуктивний
рівень, 40% – репродуктивний рівень, 17% респондентів мав рецептивний рівень.
Розвиток та впровадження науково обґрунтованої моделі навчання в навчальний процес є важливим засобом вдосконалення компетенції інформаційних технологій викладачів. Модель включає в себе наступні взаємопов'язані
компоненти: мета, цілі, педагогічні умови, зміст, принципи навчання, основні
напрямки, етапи, організаційні форми, методи та засоби навчання. Системний
підхід є організаторським принципом та об'єднує методологічну точку побудови моделі [2].
Характерною особливістю моделі є те, що вона розроблена з урахуванням
використання сучасного комп‘ютерного кабінету-лабораторії, оснащеного комп'ютерами, в процесі підготовки викладачів. Переваги використання кабінетулабораторії очевидні: обладнання, яке використовується для навчання студен84

тів, також використовується для підготовки викладачів. Будь-які інноваційні
посібники, розроблені викладачами, можна перевірити на місці. Давайте роз глянемо основні компоненти моделі навчання. Метою роботи є вдосконалення
системи підготовки викладачів іноземної мови для викладання інформаційних
технологій. Основні цілі: набуття знань, що дозволяють використовувати інформаційні технології в освітньому процесі та освоювати програмне забезпечення,
необхідне для вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням; розвиток навичок використання інформаційних технологій у професійній діяльності;
створення інтересу до роботи з інформаційними технологіями та необхідність
використання інформаційних технологій у навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням. Зміст процесу розвитку інформаційно-технологічної
компетенції викладачів іноземної мови полягає у обґрунтуванні педагогічних
умов розвитку, побудові моделі розвитку компетенції, визначення показників
та рівнів компетенції інформаційних технологій та включає теоретичну, методологічну та практичну підготовку [3].
Спеціальний курс "Інформаційні технології в підготовці викладачів",
який ми розробили, є невід'ємною частиною моделі. Зміст курсу спрямований
на покращення знань викладачів щодо інформаційних технологій у сферах, необхідних для успішного використання у професійній та творчій діяльності, навчальних посібників з використання комп'ютерної платформи кабінету-лабораторії.
Фактори, які можна використовувати як індикатори компетенції інформаційних технологій викладачів іноземної мови, є позитивна мотивація викладача
іноземної мови для використання інформаційних технологій, зрілість навичок
використання інформаційних технологій, можливість розблоковувати творчі
здібності студентів при використанні інформаційних технологій. Ступінь зрілості компетенції вчителів визначається рівнем підготовленості своїх студентів до
використання інформаційних технологій (рецептивних, репродуктивних, продуктивних, творчих рівнів). Рецептивний рівень компетенції характеризується
відсутністю мотивації до використання інформаційних технологій, недостатнім
теоретичним знанням з інформаційних технологій в навчанні іноземної мови за
професійним спрямуванням. Репродуктивний рівень компетентності викладачів
проявляється в наявності виражених потреб у поглибленні знань з інформаційних технологій, знань про їх можливості. Викладачі з продуктивним рівнем
компетенції демонструють явну готовність здобувати знання, використовувати
інформаційні технології в навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням,
вони реалізують свій потенціал у навчанні студентів з використанням інформаційних технологій. Творчий рівень компетентності викладачів характеризується
стійкою потребою та виразною позитивною мотивацією використання інформаційних технологій у навчанні студентів. Вони мають глибокі теоретичні та практичні знання та навички у використанні інформаційних технологій.
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Компетенція інформаційних технологій у процесі навчання викладачів
іноземних мов включає: психологічні, науково-теоретичні (методологічні, теоретичні, технологічні знання), практичні (аналітичні, проектні, конструктивні,
комунікативні та організаційні вміння) компетентності, зрілість професійно важливих особистісних якостей.
Будуючи модель, ми спиралися на ряд принципів вищої школи: використанні
інформаційних технологій, принцип прихильності вищої освіти до розвитку особистості майбутнього фахівця, відповідність змісту вищої освіти за сучасними та очікуваними тенденціями розвитку науки та виробництва; принцип оптимального
поєднання загальних, групових та індивідуальних форм організації навчального
процесу у вищій школі, ефективне використання сучасних методів та засобів навчання на різних етапах підготовки фахівців, відповідність результатів навчання
вимогам, що пред'являються до професійної діяльність фахівців.
Модель розвитку компетенції інформаційних технологій викладачів є динамічною та включає процедурні та матеріальні аспекти. Процес формування
складається з чотирьох етапів: мотиваційно-ціннісного етапу, стадії змісту, етапу професійної діяльності, стадії аналізу та корекції.
Форми організації навчального процесу (лекції, практичні заняття, навчальні посібники, конференції, самостійна робота, практичні заняття) є важливим
компонентом підготовки викладачів іноземної мови при вивченні інформаційних технологій.
Ми вважаємо, що наступні методи навчання є найбільш ефективними (з
урахуванням вікових особливостей викладачів): алгоритмічний метод, пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод часткового пошуку. Застосування кожного з них у вищезгаданій послідовності створює умови
для підвищення рівня участі та самостійної поведінки в освоєнні інформаційних технологій.
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ПОТЕНЦІАЛ АРТ-ТЕРАПІЇ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Зміни, що відбуваються зараз у початковій школі, покликані оптимізувати
та вдосконалити процес навчання молодших школярів, привести його у відповідність до тих вимог, які ставить сучасний світ та суспільство. Відповідно виникає
необхідність перегляду підходів до навчання, виховання, пошуку найбільш ефективних форм методів, технологій організації навчально-виховного процесу.
У сучасній початковій школі впроваджують ідеї особистісно орієнтованого
розвивального навчання, основними ознаками якого є: зосередження на потребах учня, стимулювання розвитку і саморозвитку, турбота про емоційне благополуччя школярів та ін. [10]. Реалізувати ідеї особистісно орієнтованого підхо ду
можна, використовуючи арт-терапію.
Арт-терапія – це терапія засобами мистецтва, що включає в себе такі
окремі терапевтичні технології, як образотворчу терапію, казкотерапію, ігрову
терапію, пісочну терапію, музичну терапію тощо [7].
Арт-терапія є інструментом для дослідження і гармонізації внутрішнього
світу особистості, розкриття творчого потенціалу, успішної соціалізації, зменшення негативних емоційних станів тощо. Вона не вимагає спеціальних художніх здібностей і заснована на спонтанному самовираженні емоцій і відчутті
людини. При цьому важливим є сам процес творчості, щирість, повнота самовираження, а не кінцевий продукт та його оцінка.
Сьогодні в Україні теоретичні і практичні аспекти впливу арт-терапії на
дітей досліджують багато вчених. Г. Батищева, О. Вознесенська, В. Газолишин,
О. Деркач, О. Сорока. Зарубіжні вчені Л. Ахмєтова, Т. Глухова, О. Копитін,
Е. Крамер, Л. Лебедєва, М. Лібман, М Наумбург, С.Скейфі та інші узагальнили
принципи і прийоми використання арт-терапії в роботі з дітьми.
Метою дослідження є аналіз арт-терапії як інноваційної технології, визначення її можливостей у навчально-виховному процесі початкової школи.
Зауважимо, що сьогодні у науковому просторі зустрічається безліч трактувань поняття «арт-терапія». Спробуємо розібратися з термінологією.
Згідно з визначенням тлумачного словника психіатричних термінів, арттерапія є одним із видів психотерапії, лікування залученням до мистецтва. З
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цією метою з «хворим» або обговорюються витвори мистецтва, або використовуються переживання творця – мистецтво слугує для «хворого» можливістю
самовираження, відреагування, відволікаючим засобом [9].
Педагогічний термінологічний словник під арт-терапією розуміє терапію
засобами мистецтва, що допомагає звільнитися від конфліктів і сильних переживань, розвиває увагу до почуттів, посилює відчуття власної особової цінності
і підвищує художні компетенції [8].
Згідно зарубіжних досліджень, арт-терапія починалася як робота з психічно хворими в лікарняних умовах [5, с. 13]. Цей різновид терапії практикувався
арт-педагогами та художниками в медичних установах і отримав назву терапії
відволікаючими враженнями за допомогою образотворчого мистецтва, літератури, музики [1].
У розумінні Л. Лебедєвої ―арт-терапія ― – це турбота про емоційне самопочуття і психологічне здоров‘я особистості, групи, колективу засобами художньої діяльності [1, с. 25].
Загальновизнаним трактуванням поняття є «арт-терапія – це терапія засобами мистецтва, що передбачає окремі терапевтичні технології – образотворчу
терапію, казкотерапію, ігрову терапію, пісочну терапію, музичну терапію, драмтерапію тощо. Часто ці технології інтегровані та взаємодоповнюють одна одну» [7].
Отже, одні автори розглядають арт-терапію як особливу форму психотерапії за допомогою візуального, пластичного мистецтва, де акцент робиться на
взаємодії між психотерапевтом і клієнтом з лікувальними цілями, інші – як альтернативну практику з акцентом на творчу діяльність, гармонізацію та загальне
оздоровлення особистості [7].
Науковці наголошують, що через навчальну діяльність відбувається творчий розвиток школярів [10]. Навчання виступає однією з форм прояву розвитку
особистості дитини, використовуючи арт-терапевтичні технології і техніки. Активізувати процес навчання можна, на нашу думку, за допомогою арт-терапії.
Зазначимо, виділяють:
1) Активну – при активній арт-терапії ефективними є малювання, ліплення терапія піском та ін.. Можливе використання одночасно кількох напрямів
у використанні в умовах початкової школи).
2) Пасивну – творча активність пов‘язана з процесами рефлексії, які виявляються у школярів в осмисленні власного відношення до творів образотворчого мистецтва. Саме перегляд різних картин і скульптур, які можна з успіхом
використовувати на уроках читання, природознавства може викликати сильні
емоційні переживання.
Вчені переконані, що у початковій школі арт-терапевтичні заняття можна
проводити індивідуально, в парах, у маленькій групі або в цілому класі. Останній варіант, є найбільш прийнятним, особливо якщо ці заняття буде проводити
вчитель початкової школи. За необхідністю може допомагати психолог або с о88

ціальний педагог. За тривалістю заняття можуть бути: короткочасні (від 1-12
занять, більш притаманно індивідуальній,груповій формі роботи); довготривалі
(2-3 місяці для індивідуальної арт-терапії).
Центральна фігура в арт-терапевтичному процесі – особистість, дитина, яка
прагне до саморозвитку й розширення діапазону своїх можливостей. На жаль деякі батьки та діти сприймають арт-терапію, як заняття для «проблемних дітей», то
ж завдання педагога, передусім, пояснити переваги і потенціал арт-терапії.
Науковці виокремлюють такі можливості арт-терапевтичних занять,
а саме :
- виховні – використовуючи групові форми роботи, вчитель будує взаємодію в дитячому колективі, так щоб учні навчалися толерантному спілкуванню, співчуттю, взаємоповазі, взаємопідтримці, що, в свою чергу, позитивно
впливає на формування міцного, дружнього колективу та сприяє формуванню у
дітей морально-етичних цінностей;
- корекційні – успішно коректується образ «Я», який раніше міг бути деформованим, покращується самооцінка, налагоджуються способи взаємодії з
іншими людьми; діти вчаться вербалізації емоційних переживань, відкритості у
спілкуванні; відбувається розвиток емоційно-вольової сфери;
- психотерапевтичні –атмосфера емоційної теплоти, доброзичливості на
арт-терапевтичних заняттях, визнання цінності особистості іншої людини, її
почуттів та переживань; допомагає «лікувати» емоційні проблеми – страхи,
тривожність, неповноцінність тощо.
- діагностичні – арт-терапія дає змогу отримати унікальні відомості про
індивідуальні особливості розвитку учнів, їх психічний та емоційний стан. У
процесі арт-занять проявляється характер стосунків та становище кожного учня
в колективі;
- розвивальні – завдяки використанню різноманітних форм художньої
експресії створюють умови, за яких кожна дитина переживає відчуття успіху,
результатом арт-терапії переважно є задоволення, що виникає в результаті виявлення прихованих талантів. Це не лише розкриває учнівські здібності, а й підвищує самооцінку дітей, вони вірять у власні сили [1].
Виходячи з названих вище можливостей, арт-терапевтичних занять вважаємо
за доцільне представити допоміжні арт-технології, які можуть бути використані
під час роботи з молодшими школярами в навчальний чи позаурочний час:
Бібліотерапія – лікувальний вплив на психіку дитини за допомогою спеціально підібраних книг. Вибір книг, орієнтованих на коло проблем певної групи дітей. Після прочитання необхідно провести обговорення проблемних питань. Можна
проводити бібліотерапію на природі, в бібліотеці, на індивідуальних заняттях.
Драмотерапія – терапія за допомогою підготовки та участі в театральних
виставах або в процесі відігравання окремих ролей. Театральні постановки на
різну тематику сприятливо впливають на пам‘ять, волю, уяву,почуття, увагу та
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мислення дітей. У спектаклях можуть програватися ситуації з життя учасників
групи, їхніх взаємин та конфліктів з іншими дітьми.
Фототерапія – це своєрідний засіб самовираження, самопізнання, соціалізації та емоційно-чуттєвого виховання дитини. Діти самостійно можуть фотографувати. Важливе використання сімейних фотографій, оскільки зображені події хоча й
залишаються в минулому, але підсвідомо продовжують впливати на дитину.
Казкотерапія – це спосіб об‘єктивізації проблемних ситуацій, іншими
словами, це створення особливої казкової атмосфери, яка робить мрію дійсністю, огортає все навколо передчуттям дива, дозволяє дитині вступити у боротьбу зі своїми страхами і вийти з неї переможцем, а головне – надає школярам
почуття впевненості і захищеності. У казках можна знайти повний перелік дитячих проблем і образні способи їх розв‘язання. У казках діти можуть знайти
символічне вираження тих почуттів, про які їм не подобається згадувати, про
які важко говорити. Створення казки учнями допомагає краще зрозуміти емоційні стосунки між дітьми.
Звичайне малювання. Малювати можна чим завгодно – фарбами, олівцями, крейдою.
Хотілося б зупинитися на техніках арт-терапії.
Цікавою арт-технікою для дітей є колаж – він робиться з газетних та журнальних вирізок, природних матеріалів, фотографій, кольорового паперу. При
виготовленні колажу не виникає напруги, пов‘язаної з відсутністю художніх
здібностей, саме тому він допомагає дитині отримати задоволення.
Техніка «Монотипія» – базова графічна техніка, яку виконують гуашевими фарбами на гладкій поверхні – склі, пластмасовій дошці, плівці, товстому
глянцевому папері. Матеріал, на який наноситься фарба, не повинен пропускати воду. Зверху накладається аркуш паперу і притискається до поверхні. Виходить відбиток у дзеркальному відображенні. Він може бути менш чітким
порівняно з оригіналом, більш розпливчастим, можуть змішуватися різні фарби.
«Кляксографія» – один із варіантів монотипії. Аркуш паперу згинається
навпіл, і знову розкладається на столі. З одного боку від згину наносяться плями фарби (хаотично або у вигляді конкретного зображення). Можна нанести
фарбу безпосередньо біля лінії згину, або в іншій частині половини аркуша –
від цього буде залежати, змішаються оригінал і майбутній відбиток в одне ціле
або між ними буде відстань, як між двома різними зображеннями. Потім аркуш
знову згинається і щільно притискається долонею. Фарба симетрично друкується на іншій половині аркуша.
Техніка «Штрихування, карлючки» – це графічне зображення, що створюється без фарб за допомогою олівців та крейди. Під штрихуванням і карлючками в нашому випадку розуміється хаотичне або ритмічне нанесення тонких
ліній на поверхню паперу, стіни або столу. Лінії можуть виглядати нерозбірливими, неохайними, невправними, або, навпаки, вивіреними і точними. З окремих ка90

рлючок можна створювати цікаві образи. Штрихування і карлючки допомагають
розрухати дитину, дають відчути натиск олівця або крейди, знімаючи напругу перед малюванням. Прості у виконанні штрихування, займають небагато часу, тому
саме їх можна використовувати на початку арт-терапевтичного заняття на етапі
розігріву. Штрихування і ''ляпання'' малюються в певному ритмі, який благотворно впливає на емоційну сферу молодших школярів.
Для ліплення використовуються пластилін, глина, тісто. Учасники групи
можуть виліпити свій страх, подивитись і поламати, а потім створити протилежний стан – радості, щастя.
Запропоновані техніки та види можуть бути використанні у навчальновиховному процесі початкової школи. Для цього можна виділити один розвантажувальний урок замість класної години.
Арт-терапевтичні заняття сприяють вивченню міжособистісних стосунків
у класі, становленню дружного класного колективу та формуванню доброзичливої, здорової атмосфери у дитячому колективі. При цьому, більш адаптованими виявляються ті діти, які здатні приймати нестандартні рішення, впевненні
у собі, вміють креативно мислити, виявляють активність у будь-якому виді діяльності, а це, в свою чергу, забезпечує арт-терапія.
Найцінніше, що можуть отримати діти від таких занять – це радість та задоволення від спільної творчості з друзями без будь-яких шаблонів та обмежень. Зазвичай такі заняття відбуваються у невимушеній творчі атмосфері. Діти
із задоволенням розповідають, чому і що робили, діляться своїми враженнями.
Завдання вчителя на таких заняттях підкреслити успіх дитини.
Отже, арт-терапія має своєрідну неповторну властивість, вона може бути
використана для оздоровлення, виховання, розвитку, навчання, соціалізації молодших школярів. У свою чергу, арт-терапевтичні технології мають унікальні
можливості для корекції психофізичного, емоційного стану дітей, що позитивно впливає на емоційне самопочуття та психологічне здоров‘я особистості, гр упи, колективу засобами художньої діяльності.
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(м. Львів, Україна)
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ПРОВІДНІ ПРИНЦИПИ
НОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Пріоритетними категоріями сучасної мистецької освіти згідно з вимогами
часу і нагальними потребами та перспективами реформування освітніх процесів
національної освіти і культури загалом та в контексті нещодавно прийнятого
«Закону про освіту» (2017) є фундаментальні науково-педагогічні питання і
проблеми, що стосуються понять ключових компетентностей та можливостей їх
реалізації в умовах нових, інноваційних підходів у мистецькій (зокрема, музичній) освіті. В документі наголошується, що метою освіти є «... всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та
цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності» [2]. Ці
провідні тенденції повинні отримати своє вираження, адаптацію і продуктивну
реалізацію засобами музики в мистецькій освіті, потребуючи якісно нових,
компетентнісних переосмислень викладання важливих, інтеграційних у багатьох аспектах, музичних предметів. Тож розвідка присвячена проблематиці формування компетентнісного потенціалу музичних предметів в проекціях
системного розвитку компонентів навчально-виховного комплексу з метою навчання, розвитку та самореалізації учнів. Компоненти ключових компетентно стей зумовлюють в учнів через визначені мету та навчальні ресурси усвідомлене
сприймання артефактів, діючих як фактори виховання націотворчих, соціокультурних, етико-естетичних та ін. норм.
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Першою ключовою компетентністю є спілкування державною мовою, супровідне умінням висловлювати естетичні переживання почутого. Пошуки термінологічної вербальної мови, зумовленої специфікою роду діяльності, в
перспективі забезпечують вміння брати участь у дискусіях, ділитися творчими
ідеями, оцінювати музичну діяльність. Вивчення вітчизняних художніх взірців
фольклорної, академічної, церковної музичної спадщини державною мовою і,
водночас, активне залучення творів західноєвропейської музики, проєвропейс ька контекстуальність уроків «Слухання музики», «Музичної літератури» виховують у дітей позитивну гордість за приналежність до нації, усвідомлення
національної самобутності через музичне мистецтво, а відтак – до цілеспрямованого опанування базовими критеріями системи загальнолюдських цінностей.
Компетентність спілкування іноземними мовами яскраво свідчить про вміння
вивчати фахову термінологію і, сприймаючи твори музичного мистецтва інших
країн, намагатися їх інтерпретувати, оперуючи арсеналом певних знань про культуру цих країн; описувати враження від прослуханих творів іноземними мовами чи презентувати ними власні композиції. Навчальні ресурси сьогодення
дозволяють ознайомитися із матеріалами (аудіо-, відео-, друкованими тощо) на
сайтах про композиторів та виконавців світового рівня. Дискретне та шанобливе
ставлення до іншомовних культур, володіння іноземними мовами відкривають
глобальні перспективи для спілкування у міжкультурному просторі, для якого
спільним «знаменником» стає «мова» музики.
Аналіз творів, розуміння логіки музичної композиції [5], бачення пропорцій її внутрішньої форми-структури, здійснюючи для цього необхідні розрахунки, характеризують наступну з компетентностей – математичну. Опанування
музичною метрикою і ритмікою полягає в здійсненні паралельних обчислювальних операцій під час розбору, виконання музичних творів. Вагомими в активізації чинників «логіко-математичного інтелекту» [1] до прикладу, постають
жанри і прийоми поліфонії, для яких застосовують терміни із словника точних
наук: методи перетворення музичної теми, графічні схеми – зображення композицій тощо. Синтез предметів дозволяє створення музичних творів за конструктивними принципами, моделями, що виникли на основі методів спостереження,
обчислювання, вимірювання тощо. Основні компетентності природничих наук і
технологій виражаються в умінні спостерігати, досліджувати і відтворювати в
мистецьких образах довкілля та явища природи. зокрема, засобами музики на
уроках «Слухання музики»: як вираження власного досвіду спостереження за
об‘єктивним світом і намагання встановити аналогії між образами реальної дійсності та їх музичними «еквівалентами» (доцільною є музична імпровізація,
завдання із адаптованої для дітей музично-дидактичної літератури [8]). «Теми»
музичних «маленьких досліджень», пов'язані із педагогічним принципом «слухати музику природи» [10], посилюють бажання глибше пізнати позамузичне
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явище і проявити фантазію для його втілення в площині власних мистецьких
образів, а виховання естетично – бережливого ставлення до природи веде до
усвідомлення гармонійної взаємодії людини і природи, вираженої музичним
контекстом.
Інформаційно-цифровою компетентністю передбачене застосування
суб‘єктами навчально-виховного процесу сучасних інноваційних цифрових технологій для створення, презентації та популяризації творів музичного мистецтва з усвідомленням можливостей їх використання в пізнавальній та творчій
діяльності. Навчання впродовж життя – компетенція, якою забезпечується сучасна технологія особистісно-орієнтованого навчання. Завчасно приділена увага креативним ініціативам дитини впливає на її ставлення до обраного фаху в
майбутньому. «Розвиток творчого потенціалу особистості – це, можливо, те головне, що визначає внутрішній зміст неперервної освіти дорослих» [3, с. 198].
Ранні спроби музикування свідчать про спроби самовираження, «самоактуалізації» (А. Маслоу) та «самореалізації» (В. Дільтей). В шкільному віці важливо
для виховання в майбутньому фахових музикантів мотиваційними, рефлексивними, випереджувальними методами підтримувати «іскру», «горіння» до систематичного вивчення музики і розвитку власного виконавства, спонукати до
його аналізу; навчати здобувати і опрацьовувати мистецьку інформацію, виховувати готовність до об‘єктивного оцінювання своїх результатів і пошуку нових
шляхів для творчого розвитку.
Командні способи вирішення музично-творчих завдань та вміння брати на
себе відповідальність за колективний результат, сміливість експериментів, пр опозиція нових творчих ідей, позначені ініціативністю дитини брати участь у
мистецьких заходах, реалізація мистецьких проектів – риси, властиві наступній
ключовій компетентності – ініціативність та підприємливість. Інтерпретація
підприємницької діяльності посилює особистісне начало, потребу і здібності
«бути особистістю» [7, с. 213]. Ефективним методом досягнення бажаних результатів є втілення креативних ідей індивідуальними та груповими проектами
з розподілом ролей, занурившись в особливий стан «персоналізації» [7, с. 230].
Принагідною тут є навчальна інформація про життєписи видатних композиторів
та музикантів, новаторів музичної культури, зокрема з підкресленням у їхніх
психологічних портретах таких важелів як вольовитість, вміння керувати своїми
емоціями, опір неконструктивній критиці, цілеспрямованість, енергійність, віра
в свої сили, можливість за фахову працю отримати винагороду. З ідеями «демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу
життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей» [2] пов‘язані соціальна та
громадянська компетентності, виражені в різноманітних проявах взаємовпливів
між музичним мистецтвом та розвитком суспільства. Вміння працювати в колективі над створенням спільних мистецьких проектів може застосовуватися вже
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на початкових стадіях шкільної музичної освіти. В рамках цих компетентностей
виховується відповідальність за особисті ідеї, їх популяризація в с успільстві
(шкільній громаді), пошуки реалізації культурних заходів в шкільному середовищі. В низці концепцій теорій особистості, психології творчості ХХ ст. В. Роменця,
В. Рибалки [9] та ін. підкреслюється необхідність інспірування індивіда у його
«самоактуалізації», «самореалізації», адже без глибинного екзистенційного відчуття свого «Я» не можлива актуалізація «самосвідомості» [6], без чого жодна з
компетентностей нежиттєздатна. Позицією свободи думки, слова, виражених через мистецьку акцію, на які дитина має невід‘ємне право, підтримкою демократичних устоїв в деклараціях її художньо-естетичних смаків, і, водночас, їх
формуванням на найкращих зразках академічної, церковної та автентичної музики
підкреслюється розуміння значення музичного мистецтва для суспільного розвитку, а також бачення майбутньої ролі в соціокультурному просторі.
Культурна (виражена обізнаністю та самовираженням у сфері культури)
та екологічна (стосується екологічної грамотності і здорового життя) компетентності покликані вимогами орієнтуватися в культурному розмаїтті, розуміти
взаємодію між різними культурами, впевнено розвиваючи національну в загальноєвропейському та світовому контекстах, давати естетичну оцінку музичним
явищам, використовувати музичне мистецтво для вираження власних емоцій,
почуттів та корекції власного психоемоційного стану; створювати музику, виявляючи її вплив на особу та розвиток цивілізації.
Література:
1. Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта / Говард Гарднер. /Пер. с англ. – Москва: ООО «И. Д. Вильяме», 2007. – 512 с.
2. Закон про освіту від 05. 09. 2017р.(розділ ІІ, ст. 12).
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Смысл, 2002. – 462с.
7. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив / А. В. Петровский. – Москва: Политиздат, 1982. – 255 с.
8. Подвала В. Створюймо музику. 1-2 класи / В. Подвала. – Київ: Музична Україна,
1990. – 62 с.
9. Рибалка В. В.Психологія розвитку творчої особистості / В. В. Рибалка. – Київ:
ІЗМН,1996. – 236 с.
10. Сухомлинський В. Ми слухаємо музику природи. Серце віддаю дітям /
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ОСОБИСТІСНО-КРЕАТИВНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МУЗИЦІ
Процес опанування будь-яким видом мистецтва передбачає розвиток творчих
здібностей, творчої активності, пізнавальних інтересів, творчого мислення учнів.
Універсальною пізнавальною здібністю, яка сприяє процесам творчого мислення,
Дж. Гілфорд вважав креативність. Як відомо, в основі його концепції – два типи
розумових операцій: конвергенція і дивергенція, що складають модель структури
інтелекту. Причому, основу креативності становлять операції дивергентного
мислення.
Як особистісна категорія креативність «базується на виявленні взаємозв‘язків психічних явищ, які найбільш суттєво відображають творчі риси
особистості. Вона характеризується сукупністю значущих особистісних ознак,
серед яких можна виділити: загальне й особливе (як творчість та творча індив ідуальність); діалектичний процес переходу потенційного в актуальне як творчий потенціал у творчу здібність; взаємозв'язок свідомого та несвідомого в
структурі креативності» [1, с.15]. Серед окремих креативних здібностей виділяють швидкість, гнучкість, оригінальність, здатність бачити сутність проблеми, здатність чинити опір стереотипам.
Незважаючи на те, що у творчому процесі значне місце відводиться підсвідомості як компоненту креативності (А. Маслоу), розвиток творчих здібностей у наукових дослідженнях, зокрема у галузі вітчизняної музичної педагогіки
та мистецької освіти, розглядається як керований процес (І. Гадалова, Т. Завадська, Л. Масол, В. Рагозіна, О. Ростовський, О. Рудницька, Л. Хлєбнікова). Сенситивним періодом творчого розвитку, креативного становлення визначено
молодший шкільний вік (Е. Башич, Л. Божович, Л. Венгер, Л. Виготський,
Л Дранков, Д. Ельконін, О. Мелік-Пашаєв, Т. Тютюнникова).
Зокрема, О. Мелік-Пашаєв зазначав, що і сім, і шість років – не надто
ранній вік для початку роботи з розвитку усвідомлення «чутливості дитини до
вражень», котрі приносять зовнішні почуття, вказував на необхідність зв‘язати
її «з творчою практикою дитини та зі сприйняттям художніх творів» [2, с. 63].
Тому важливо своєчасно залучити дітей до музично-творчої діяльності,
обравши потрібні форми, методи та засоби. Нам близька позиція Т. Тютюнникової щодо особистісно-креативного розвитку дитини через творче музикування,
засноване на імпровізації, що підтверджено розробленою науковцем методикою
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«Відкрити музику в дитині», яка є додатком до програми «Вчусь творити»
(програма базується на концепції К. Орфа).
Дослідниця переконливо доводить, що заняття імпровізацією в будьякому вигляді позитивно впливають не тільки на розвиток музичного мислення,
а й на мислення та розвиток особистості взагалі: «Імпровізаційний розум – це
не просто творчий розум, а розум швидкий, реактивно-спонтанний, ситуативний» [4, с. 137]. Що ж до самої імпровізації, то «вона не може базуватися на повільному роздумі, вона є завжди продукт швидкого розуму», – зазначає
Т. Тютюнникова [4, с. 138]. Таким чином, уроки імпровізації покликані акцентувати розвиток уяви, незалежності мислення, уміння знаходити нові неочікувані шляхи у розв‘язанні проблем.
Нам також близька позиція Л. Степанової, яка зауважує, що особистіснокреативному розвитку молодших школярів сприяє розвиток поліфонічного слуху
на національному ґрунті, який варто починати якомога раніше, враховуючи здатність поліфонічного викладу музичного матеріалу збуджувати креативність мислення дітей, розвивати інтелект. У спільній музично-творчій діяльності
розвиваються «здібність до імпровізації, спонтанність, емоційність, навички невербального спілкування, уміння взаємодіяти, творчо вирішувати проблеми, уміння
через музику гармонізувати свій внутрішній світ. Всі ці якості можна розвинути в
процесі формування поліфонічного слуху молодших школярів, який передбачає
музично-творчу діяльність в емоційно-руховому самовираженні на уроках музики в
загальноосвітній школі» [3, с. 202]. Цікаво, що у музично-творчій діяльності науковець також враховує можливості використання досвіду К. Орфа.
Отже, навчання музики передбачає застосування музично-творчої діяльності, у процесі якої формуються навички диференційованого сприйняття та
відтворення елементів поліфонії, розвивається здібність до імпровізації, незалежність і гнучкість мислення, особистісні якості молодших школярів, що забезпечує їх особистісно-креативний розвиток.
Література:
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Александрович Мелик-Пашаев. – М. : Знание, 1981. – № 1. – 96 с. – (Новое в жизни, науке,
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ
САМОПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
Самопідготовка студентів є невід‘ємною складовою освітнього процесу у
вищому навчальному закладі, характерною ознакою якої є виконання студентом запланованих навчальних завдань під методичним керівництвом викладача,
але без його безпосередньої участі. Такий вид діяльності є основним засобом
засвоєння навчального матеріалу в час, вільний від обов‘язкових аудиторних
занять (А.Алексюк, С.Архангельський, Ю.Бабанський, В.Безпалько, В.Буряк,
М.Гарунов, Г.Гнитецька, О.Євдокимов, Б.Єсипов, А.Івасишин, І.Лернер,
П.Підкасистий, К.Платонов, О.Ярошенко та інші).
У зв‘язку із вищезазначеним необхідно констатувати, що для виконання
складних і комплексних завдань фахової підготовки майбутніх учителів музично-виконавська самопідготовка є конче необхідним елементом їх навчальних
дій. Вона включає вправляння з постановки голосу, основного та додаткового
інструменту, хорового диригування, вивчення репертуару хорового та оркес трового класів. Такий вид навчання ми розуміємо як педагогічно скеровану пізнавальну діяльність студентів, що органічно поєднана з аудиторними
заняттями та має за мету самостійне оволодіння фаховими предметами.
Основними недоліками у практиці організації самоосвітньої навчальної
діяльності є, передусім, недостатньо упорядковане педагогічне керування цим
процесом, репродуктивний характер багатьох художньо-педагогічних завдань
(відтворити, прочитати, вивчити, повторити та ін.). Діагностичні дані засвідчили,
що у педагогічному процесі часто-густо спостерігається спрощений, іноді формальний підхід до організації самостійної музичної підготовки студентів, що призводить до випадковості та непродуманості дій у їх самостійній навчальній роботі.
Названі недоліки організаційного-управлінського характеру порушують
логічність та послідовність роботи студента над музичним твором, створюють
умови для безсистемності у засвоєнні студентом навчального матеріалу. Щоб
самостійна навчальна робота була ефективною, слід чітко уявляти її залежність
від певних дидактичних умов та методичного забезпечення. Тому форми, методи та засоби її проведення визначаються специфічними особливостями кожного
мистецького предмету, змістом теми, рівнем підготовленості майбутнього педагога-музиканта як суб‘єкта пізнання.
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Однією з необхідних умов ефективної музично-виконавської самопідготовки майбутніх учителів музики є забезпечення студентів методичними зас обами навчання. Серед них крім комп‘ютерного, аудиторного та бібліотечного
фондів, матеріально-технічного забезпечення (до них відносимо робочий стан
та якість музичних інструментів), надзвичайно важливе місце займають підручники, посібники, методичні листи та рекомендації, опорні конспекти лекцій,
змістові модулі дисциплін, нормативні документи МОН України.
У результаті проведеного експериментального дослідження зроблено висновок, що самостійна робота з удосконалення музично-виконавських дій повинна бути організованою таким чином, щоб активність студента стала стійкою
і сформувалася як риса особистості. Значною мірою це залежить від педагогічної майстерності викладача та рівня організації навчального процесу. Роботу з
активізації виконавської діяльності необхідно починати з визначення найближчої оперативної мети, щоб студент, досягнувши її та отримавши очікуваний результат, усвідомив можливість стратегічної цілі.
Зміст самостійної роботи майбутніх учителів музики передбачає не тільки
вивчення, повторення і закріплення певного музичного матеріалу, а й творчу
роботу, спрямовану на розвиток здібностей до дослідницького пошуку, на фо рмування таких якостей як наполегливість у досягненні мети, працелюбність.
Важливе місце у вирішенні завдань підготовки творчого фахівця займають самостійні практичні заняття, особливо за наявності в них елементів наукового дослідження. Практикуми, в яких поєднуються навчальні й дослідницькі
цілі, мають на меті навчити студента самостійно планувати і здійснювати спочатку нескладну експериментальну роботу, обробляти отримані дані, ставити
нові завдання щодо подальшого розвитку наукової ідеї та вдосконалення власних музично-виконавських дій. До елементарних дослідницьких завдань можна
віднести перевірку на власній особі та інших студентах виконавського класу
сформованості умінь «читати з листа», дослідження фізичної здатності працювати до перших ознак втоми та здійснення аналізу причин такого стану тощо.
Хід виконавської самопідготовки студента варто розділити на певні етапи. Організаційно-спонукальний етап пов'язаний з наданням студентам інформації про вимоги до самостійної роботи у вищому навчальному закладі,
ознайомленням з комплектами навчально-методичних матеріалів для самостійного вивчення певної дисципліни. Надзвичайно важливим на цьому етапі є мотиваційний фактор, що уможливлює формування в майбутнього педагога
інтересу до мистецької професії, виховання зацікавленості у підвищенні рівня
музично-виконавської майстерності.
Проективно-конструктивний етап передбачає здійснення студентом планування наміченої самостійної роботи (під контролем викладача), постановку
пізнавальних або практичних задач та створення відповідної проблемної ситуа99

ції. На початковому етапі роботи проводиться інструктаж студента про зміст та
послідовність виконання навчальних завдань, форми контролю та звітності.
Виконавсько-технологічний (практичний) етап обумовлений здійсненням
студентом запланованого об‘єму роботи на основі музично-теоретичних та
практичних знань та умінь. Важливо, що на цьому етапі привносяться творчі
елементи у власний виконавський досвід і, в той же час, здійснюється робота
над недоліками та помилками, удосконалюються способи музичної діяльності.
У процесі навчально-виконавських дій вирішуються технічні та художні задачі,
пов‘язані зі створенням художньо-педагогічної інтерпретації конкретних музичних творів (інструментальних, вокальних, хорових тощо). Необхідними атрибутами цього етапу є постійний контроль студента за власними діями (якість
навчальної роботи, витрачений час).
Рефлексиво-оцінний (підсумковий) етап забезпечується зовнішнім контролем
викладача та здійсненням об‘єктивного оцінювання результатів самопідготовки
студента. Головною вимогою до контролю є його стимулюючий характер, чому
сприяють такі властивості контрольних дій як диференційованість, індивідуалізація,
системність, всеосяжність, розвивальний характер, систематичність, своєчасність,
невідкладність, різноманітність форм, об‘єктивність, дієвість, діагностичність, інформативність. Суттєвим чинником результативності самостійної роботи є рефлексивний аналіз студентом власних музично-виконавських дій згідно розробленого плану.
Отже, результативність самопідготовки значною мірою залежить від методичного забезпечення цього процесу з боку викладача, а також від критичного ставлення студентів до своєї праці, від уміння аналізувати хід і результати
власної роботи, усвідомлювати й виправляти помилки. Музично-виконавська
самопідготовка сприяє вдосконаленню навичок розумової діяльності та музично-виконавських умінь, виховує почуття обов'язку й відповідальності.
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УДК 378.091.2
Шудрик Т.С.,
доцент кафедри менеджменту та
економіки, НАКККіМ
(м. Київ, Україна)
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Перехід України до ринкової економіки, зміна структури її галузей, інтегрування до світових гуманітарних та економічних процесів висуває особливі
вимоги до підготовки спеціалістів сучасного рівня, що в свою чергу потребує
значних змін форм та методів навчання.
Підготовка спеціалістів в Україні традиційно протягом багатьох десятиріч
мала достатньо високий рівень. Про це свідчать численні дослідження, рейтинги, відгуки та інше як в межах України та за кордоном.
Наших спеціалістів із задоволенням запрошують на роботу як в гуманітарну, так і в технічну сферу діяльності, де вони відрізняються не тільки рівнем
професійних знань, здатністю до аналітичних досліджень, а і високим духо вним та культурним рівнем.
Зважаючи на це, вища школа запроваджує в навчання новітні технології,
в тому числі рейтингову та модульну систему. Як показали досліди у вигляді
експерименту в окремих регіонах України до запровадження цієї системи треба
віднестись виважено з врахуванням як зарубіжного досвіду так і особливостей
освітніх традицій в Україні.
Безперечно, певна самостійність в оволодінні знаннями є позитивним
явищем, але необхідно врахувати, що далеко не весь студентський контингент
хоче і вміє працювати самостійно. Тому необхідно ретельно розробляти і відпрацьовувати методику самостійної та індивідуальної роботи студента. Для цього в першу чергу необхідно розробити і впровадити в навчання відповідні
навчальні курси для студентів типу «Методи самостійної роботи з підручником
та спеціальною літературою», «Організація самостійного навчання». Крім того,
ця система потребує написання та видання нового типу підручників, навчальних посібників, методичних розробок та рекомендацій для самостійного вивчення окремих дисциплін (курсів ).
Окремо необхідно сказати про зміни та удосконалення безпосередньо навчального процесу. Це в першу чергу: складання графіків індивідуальних занять та індивідуального консультування; розробка методичного забезпечення
окремих дисциплін з врахуванням вимог Болонської системи; – зміна графіку
роботи викладацького складу, навчальних відділів, кафедр та інших служб; по101

силення комплектування спеціальною літературою бібліотеки. Безумовно, при
розумній організації запровадження нових технологій навчання, можна очікувати значних позитивних результатів, а саме: посилення навичок самостійної
роботи; посилення планування свого часу; підвищення інтересу та поглиблення
знань по напрямкам, які найбільше цікавлять студентів; можливість систематичного контролю якості знань.
Розуміючи необхідність перебудови навчального процесу, відмічаючи
значні позитивні його наслідки, слід врахувати остерігатися та запобігати окремим недолікам, що несуть в собі ці перебудовні процеси:
- в першу чергу це вивчення контингенту студентів і можливий поділ його на окремі групи як за суто психологічними рисами, рівнем самостійності,
базової підготовки і за працездатністю. Тут слід відмітити, що навіть в умовах
сучасних методів і форм освіти, певна частина студентів не вміє самостійно
освоювати навчальний матеріал, в той саме час систематичне відвідування лекцій та семінарів забезпечує їм певний рівень знань. Крім того, певна частина
сумлінних студентів не розуміє матеріал, тому засвоює матеріал чисто механічно. До речі, в розвинених країнах більше уваги приділяється не механічному
вивченню понять і термінів, а саме вмінню оперувати ними, користуючись різноманітними довідковими джерелами.
По-друге, це перебудова організації праці самого викладача. В умовах
України, переходячи до цієї системи, викладач втрачає значну кількість аудиторних годин. Відповідно, щоб забезпечити собі навантаження він змушений
собі брати більшу кількість годин, а це, як відомо, не гарантує високої якості їх
викладання.
По-третє, це розробка нових програм з врахуванням вимог нової системи.
По-четверте, розробка індивідуальних самостійних завдань для студентів.
І останнє, це розробка схем і методів перевірки знань і оцінка кінцевого
результату.
Ці питання потребують ґрунтовного підходу до впровадження цієї системи в навчальний процес.
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Секція III
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ СТУДІЇ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
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Артюшенко Н.В.,
студент, Київський університет
ім. Бориса Грінченка
(м. Київ, Україна)
ФОЛЬКЛОРНІ ОБРАЗИ В РОБОТАХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ
XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
Художній образ розуміється не просто як відображення дійсності, а як її
художнє узагальнення, як продукт її ідеалізації або типізації. В останні часи вироблена типологія художніх образів, завдяки якій образ може бути «образомсимволом», «образом-знаком», «образом-міфом», «образом-оформленням», «образом-дією». Також у мистецтві простежується певна кількість так званих «вічних образів» [1, с.77].
Формування стилістики художнього образу в творчості художника відбувається завдяки процесу особистого, суб‘єктивного сприйняття ним навколишнього світу. З метою розкриття художнього образу митці вдавалися до синтезу
художніх прийомів та засобів різних видів мистецтва. Такий спосіб застосовувався у скульптурі та графіці, живописі і прикладному мистецтві, або в живописі та мистецтві колажу. В роботах сучасних живописців яскраво помітні
тенденції мистецького синтезу. В таких творах поєднуються риси художніх течій та напрямів, іконопису, використовується невичерпний культурний досвід
пращурів. Свою увагу ми зупинимо на творах, митці яких черпали натхнення та
образи з українського фольклору.
У багатій спадщині українського живопису виділяються картини, які яскраво
відображають особливості культури й побуту народу. Такі твори оживлюють давні
українські образи. Сучасні художники буквально цитують український образотворчий фольклор, їх творам властива багатогранність технічного та інформативнокомпозиційного рішення. Це спостерігається у творчості, зокрема, П. Крестея,
О. Дубовика, Г. Гавриленка.
Найпотужнішим у живопису 1960-70-х років був фольклорний стиль, оптимально виражений у картинах Т.Яблонської, В.Задорожного, Р.Сельського,
Ф.Манайла, А.Коцки, І.Марчука, О.Заливахи, представників більш молодого
покоління – А.Антонюка, Ф.Гуменюка [5].
У сьогоденні українського живопису високий рейтинг займають картини
видатної художниці Тетяни Яблонської. Неможливо не ознайомитись з її творчістю, адже у спадщині її робіт немала увага приділяється творам, які містять у
собі фольклорні мотиви. З якою ніжністю розкриваються українські жіночі о брази на картинах «Сон» (1966), «Біля вікна» (1963), «За в‘язанням» (1958).
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Яблонська вміє добиватися органічного, нерозривного злиття образу людини з
образом природи, і це є одною з найхарактерніших рис її творчої вдачі [2, с.46].
Мандруючи Закарпаттям, художниця розкрила для себе декоративне та
орнаментальне мистецтво Західної України. Враження надихнули її створити
живописну композицію "Життя триває" (1971). На картині художниця написала
стару хату, як символ, який несе в собі пам'ять багатьох поколінь, адже стіни
цієї оселі вибілювали кожного року багато рук. Українські образи сивого чоловіка та матері з немовлям втілюють силу мудрості, досвіду українського нар оду, а також материнської турботи, ніжності і в той же час мужності та відваги,
які так часто оспівуються у пісенних творах безсмертної народної поезії.
Чарівні жіночі образи розкриваються у картинах М. Демцю: «Гуцулка
Ксеня» (1989), «Гуцулка» (2012), «Замріяна», «Великдень», «Наречена» (2013).
У творах відображено сюжетні лінії, пов‘язані з популярними народними обр ядами та релігійними сценами. Митці часто використовують іконографічний образ жінки-селянки у традиційному українському вбранні. Також характерним є
використання відкритих локальних кольорів. Наприклад, у творах М. Демцю
«Гуцулка», «Великдень» домінують насичені червоні відтінки, що додає декоративності та святкового настрою.
Неможливо не згадати відомого українського живописця, графіка та художника монументаліста, що подарував нам надзвичайно багате різноманіття
робіт, присвячених українській історії, культурі та фольклору – Івана-Валентина
Задорожного.
Творам цього митця властива простота та природність, і разом з тим багатство асоціацій, які вони викликають. Через специфічну манеру написання
роботи художника часто порівнюють із творами іконопису.
Саме у такому своєрідному стилі виповнена й відома робота художника –
«Маруся Чурай» (1977). Чистота української дівчини, її вірність та героїзм, так
часто оспівується у творах народного фольклору, на основі яких художниками
створено багато величних картин. Не минув цього образу й Іван Феодосійович.
У своїй роботі автор ніби канонізує дівочу доброчесність, вірність та силу її кохання. Дівчина одягнена у білосніжне вбрання, що свідчить про її чистоту та
безневинність. Робота оздоблена рослинним орнаментом, серед якого розміщені
українські чоловічі та жіночі образи, зверху, немов оберіг, зображений місяць.
Серед багатства творів початку XXI століття доречно розглянути роботу
відомого українського художника сучасності Михайла Демцю – «Гуцулка і
скрипаль» (2001). Ця живописна картина випромінює мирність та злагоду. Тема
відносин між молодим парубком та дівчиною, оповитих коханням, споконвіків
описувалася у творах українського народного фольклору. У картині Михайла
Демцю червоний колір, ніби символ палаючої любові, пронизує живописну
композицію.
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Тема народного фольклору залишається однією з домінуючих у творчості
митців сучасної України, оскільки насамперед виконує національно-патріотичну
виховну функцію. Адже фольклор зберігає у собі історію народу, його психологію, філософію, а також естетичні, моральні ідеали та безцінний досвід.
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
СПІВОЧОГО МИСТЕЦТВА СІВЕРЩИНИ (ХІ-ХІІ ст.)
Хорова культура з давніх часів є могутнім засобом самоствердження та
етнічної самоідентифікації українського народу, уособлюючи окрему систему в
світовому культурному просторі. Осмислення та цілісне розкриття панорами
історичного розвитку хорової культури регіонів України є важливим завданням
сучасного українського мистецтвознавства. У дослідженнях сучасних науковців
особлива увага приділяється тим регіонам України, які у різні історичні періоди
були головними політичними, культурними осередками та духовно-релігійними
центрами нашої держави. Волинь, Київ, Західна Наддніпрянщини, Сіверські
землі Лівобережжя, зазнаючи впливу інших культур, завжди зберігали національні, культурно-освітні та релігійні традиції нашого народу.
Досліджуючи хорову культури Сіверщини, актуального значення набуває
думка І. Бермес [1], яка виділяє два потужні пласти української духовної культури,
а саме вокально-хорові, які щонайбільше відповідають українській ментальності – народнопісенна творчість та духовна музика християнської традиції . У цій
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ідеї закладений важливий науковий зміст, адже саме ці напрямки співочого мистецтва стали фундаментом розвитку хорової культури Сіверщини.
Незважаючи на війни та міжусобиці київських князів, культура Сіверщини ХІ-ХІІ століття стала не лише невід‘ємною частиною давньоруської культури, а й підґрунтям загальнонаціональної Української, відзначившись багатством
видів та жанрів. Саме в цей час у князівствах, які входили до складу Київської
русі, існування якої визначається періодом з ІХ по 40-ві роки ХІІІ століття, був
помітний зріст розвитку культури у всьому її розмаїтті. Але, говорячи про це,
не слід забувати і про самобутнє, що було характерне для кожного регіону, зо крема і для Сіверської землі, яка була в ХІ столітті однією з найбільших держав
Східної Європи. Розмаїтість природних умов, вигідне географічне становище,
порівняно велика чисельність та щільність населення сприяли піднесенню її
економічного потенціалу і вже з середини ХІ ст. вона починає відігравати важливу роль в історії усього східноєвропейського регіону.
Основними формам існування музичного мистецтва були народне мистецтво, музикування при дворі та у війську князів і бояр, а також церковний спів.
Народнопісенна творчість збагатилася новими видами і жанрами, провідне місце серед яких посів героїчний епос. Чернігів став визначним пісенним центром
Київської Русі, а билини чернігівського циклу відігравали важливу роль у культурному житті. Пов'язана з Чернігово-Сіверським краєм і визначна пам'ятка давньоруської світської літератури «Слово о полку Ігоровім», яка відноситься до
жанру словесно-музичних творів і є яскравим виразником мистецької дійсності
часів середньовіччя, а віщого Бояна можна класифікувати як одного з перших
музикантів-професіоналів. Чернігів вважався пісенним центром Київської Русі.
Цей факт знайшов своє відображення не лише в билинах, піснях календарного
циклу, а й у церковних богослужіннях.
Визначну роль у хоровій культурі відіграло прийняте на Русі Володимиром Великим християнство (992 р.). Саме воно сприяло використанню візантійських стилів у ремеслах, літературі, мистецтві тощо. Воно стало ідеологічним
підґрунтям для феодальних відносин і сприяло просуненню України-Руси по
шляху до Європи, її культури. Проте це не завадило їй залишатися самобутньою і своєрідною в усіх галузях державою.
Із запровадженням християнства на Русі було засновано Чернігівську єпархію. Розпочалося активне будівництво храмів та монастирів, зокрема Спаського і
Борисоглібського соборів, П‘ятницької церкви, Успенського собору, який входив
до ансамблю Єлецького монастиря і вважається основним його храмом. До значних
архітектурних пам‘яток ХІ-ХІІ століття слід віднести і Іллінську церкву, яка споруджена біля входу до Антонієвих печер колишнього Іллінського монастиря.
Для оформлення богослужінь у церквах, соборах та монастирях необхідні
були якісні хори, бо саме унісонний мелодико-декламаційний спів становив невід‘ємну складову частину східнохристиянського культу. Густинський та інші
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літописи містять конкретні факти, щодо шляхів проникнення в Київську державу музики візантійської церкви, що пояснюється приїздом співаків грецького та
болгарського походження, які навчали руських виконавців. Першими на Русі
були єпископи грецького та болгарського походження. Запозичені духовні мелодії
трансформувалися під впливом місцевих, насамперед фольклорних, традицій. Зароджується знаменний розспів та відповідна знаменна (крюкова) нотація. У перші
століття розвитку професійної музики церкві належала монополія в галузі музичного письма (записувалися тільки духовні мелодії), а також способів навчання
співу. Піснеспіви вивчалися напам‘ять по слуху, а відсутність в записах точної
фіксації висоти й тривалості звуків, зумовлювала необхідність високого рівня розвитку музичних здібностей та імпровізаційних вмінь.
У процесі усної традиції засвоєння давньоруської музики, а також під час
переписування текстів, з‘явилися різноманітні варіанти основної незмінної
структури, котрі отримували назву за місцем походження. У рукописних книгах
пізнього часу часто трапляються розспіви із зазначенням «чернігівський» [3, с.
30]. Духовні піснеспіви, записувались у збірники під назвою стихири (вірші і
псалми вибрані для церковного вжитку), догмати (вірші на честь Божої матері),
кондаки (гімни на честь святих і свят), канони (збірники духовних піснеспівів
складені на основі певних правил). Варто відзначити, що репертуар церковного
співу в Україні об‘єднувався в наспіви нашої традиційної книги Ірмологіон (Ірмолай, Ярмолой, Єрмолой) [2, с. 21]. Збільшення кількості культурно-освітніх
закладів Чернігівської єпархії, а саме: церков, монастирів і шкіл при них – залучало до музичного виховання широкі верстви населення, забезпечивши елементарну грамотність та високий професійний рівень церковних хорів.
Отже, як ми бачимо у ХІ-ХІІ ст. спів як засіб емоційно-естетичного впливу
на особистість набуває неабиякого розвитку. Народнопісенна творчість поповнилась новими видами і жанрами, провідне місце серед яких посідає героїчний епос,
а із заснуванням Чернігівської єпархії церковно-хоровий спів досягає розквіту, що
слугувало потужним рушієм розвитку хорової культури Сіверщини.
Узагальнюючи сказане, можемо виокремити два напрями розвитку співочого мистецтва ХІ-ХІІ ст.: народнопісенна творчість (билинний епос, пісні к алендарного циклу) та духовний хоровий спів при церквах з «візантійським
відлунням», який став підґрунтям хорової культури Сіверщини для подальшого
її поступу в царині духовної культури України.
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ПОСТАНОВКА ОПЕРИ М. ЛИСЕНКА «ЗИМА І ВЕСНА»
У РЕЖИСЕРСЬКОМУ РІШЕННІ Д. М. ГНАТЮКА
Сучасний стан культурно-мистецького простору України перебуває у перманентному пошуку творчих особистостей, їх реалізації в стихійному і не завжди однозначному вирі мистецьких пошуків, апробацій та звершень сьогодення. Сутність
мистецького простору ХХІ століття була сформована потужними комунікативними
моделями попередніх часів, епіцентром яких завжди була творча особистість, митець, художник, майстер. Проблема пізнання кожної із запропонованої категорії
гостро підіймається у культурології, філософії, мистецтвознавстві, що дає можливість всесторонньо охопити проблему з глибоким аналізом сутності її структури.
1985 рік у творчій діяльності Д.Гнатюка окрилений активними пошуками
режисерських втілень. Продуктивна діяльність на посаді завідувача кафедри
оперної підготовки у консерваторії значно розширили координати мистецьких
апробацій режисера, стимулюючи до нових жанрових апеляцій. Творчість
М.Лисенка стане визначальним фактором ствердження режисера на поприщі
національного та світового визнання, оскільки її жанрове розмаїття кристаліз ується стимулюючим аспектом для ідентифікації особистості Дмитра Михайловича в координатах полі жанровості, полі стилістичності та розширеному
просторі смислової організації мистецьких горизонтів.
Першою постановкою опери М.Лисенка, що здійснив Д.Гнатюк, стала дитяча опера «Зима і весна», прем‘єра якої відбулася у Київському державному
дитячому музичному театрі у лютому 1985 року. Звернення до нового, складного і одночасно соціально-динамічного жанру були викликані у Дмитра Михайловича несамовитою відданістю своїй родині, яка підтримувала його, надихала
до пошуків, перманентного переосмислення буденності з її реаліями. Зокрема,
обговорюючи період підготовки твору, А.Мокренко особливо акцентує увагу на
родинному осередді Д.Гнатюка, як важливому стимулюючому аспекті звернення режисера саме до цього жанру [0].
За словами режисера, перші спроби практичного втілення опери на сцені
Київського оперного театру були невдалими і не залишили позитивного відбит109

ку на сторінках театрального доробку установи. Побутові координати, запропоновані попередниками у дитячому жанрі не знайшли потенційного
ня, а відтак, і подальшого застосування у практиці театральної комунікації.
Дмитро Михайлович, апелюючи до твору М.Лисенка «Зима і весна», ставив за
мету дотриматися поетичної метрики, яку вклав у виставу композитор, її головних концептуальних засад, сформованих казковою, ілюзорною тематикою. Головне, як зазначав Д.Гнатюк, зберегти інтонаційні координати М.Лисенка з
відповідною тісною комунікацією сценічної дії, досягти логічного синтетичного поєднання музичного матеріалу зі сценічним дійством.
Д. Гнатюк свідомо обрав жанр дитячої опери, оскільки його професійні
концептуальні вектори є важливим стимулюючим аспектом формування у майстра нових складових режисерського досвіду, його творчого потенціалу, практичних умінь і навичок у комплексі сценічного моделювання актором своєї
ролі, здатності до акторського перевтілення, вміння швидкої творчої адаптації
та трансформації.
Режисерська концепція Д.Гнатюка акумулювала собою тенденції культурно-мистецького простору кінця 80-х років – відродження національних традицій в контексті даних жанрових координат та культивування вітчизняних
соціальних векторів з метою реанімування української музичної думки.
Витримуючи композиторську систему смислової організації твору, яка
продукує сакральну модель – боротьбу двох протиріч, весни і зими, режисер
акцентує увагу акторської трупи на двох важливих аспектах режисерської інтерпретації:
1. Проекція драматургії твору в розрізі реалістичних тенденцій.
2. Культивування фантастичних елементів засобами сценічного втілення.
Дмитро Гнатюк прагне мистецтвом сценічного перевтілення відкрити у
звичайному – незвичайне, у буденному – незвичне, заглибити глядача у світ нового естетичного виміру, сутність якого формує жанрові координати опери
«Зима і весна» М.Лисенка.
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ПРОТИРІЧЧЯ СТИЛЮ МОДЕРН НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ
Модерн – останній історичний стиль мистецтва, в основі якого наслідування природних формоутворюючих принципів в скульптурі, архітектурі, живописі, графіці. Наприкінці ХІХ століття світ був повен соціально-економічних
суперечностей. Людство намагалось знайти вихід з кризового економічного та
соціального становища, прагнуло покращити своє становище в оточуючому їх
світі. Результатом таких намагань стала низка революцій, що охопила Європу
наприкінці ХІХ століття.
Як один із способів зміни існуючого становища найкращі розуми людства
шукали в зміні світу, оточуючого людину: в архітектурі, живописі, інтер`єрі.
Пошуки гармонії в цих напрямках шукались в організації оточуючого світу
(подібно до природи). Шукався напрямок, вільний від академічних канонів, жорстких обмежень, догматів. Виразником цих тенденцій стало створення такого
історичного стилю, як модерн.
На перший погляд немає нічого дивного у тому, що нові ідеї приходять на
зміну іншим, старе вмирає, а нове народжується, що у світі існує певна рівновага.
Але модерн був виключенням у цьому монотонному процесі переродження одних
стилів і виникнення інших, він порушив ту, начебто непохитну рівновагу, здійснив культурну революцію, яка була результатом громадянської та науковотехнічної революції. Відмінно від інших стилів ми можемо назвати його спонтанне виникнення начебто з нічого; звичайно ж ми теж не можемо сказати, що ніщо
не вплинуло на виникнення цього історичного стиля, але він взяв набагато менше
від своїх попередників-стилів, аніж інші тільки-но народжені стилі. Так, звичайно,
модерн мав батьків – Велику громадянську революцію Франції 1848 року та постімпресіонізм, але і від них він узяв, лише певні риси, характер модерн мав свій.
Напередодні, напрямки розвитку мистецтва повністю вичерпали себе. Деякі
стилі повторювалися декілька разів, повертаючись в другий, третій раз, деякі
механічно змішувались, породжуючи еклектичні форми. Мистецтво в цілому
відчувало себе в глухому куті, відчувало свій занепад. Межа сторіч і декаданс –
це майже синоніми.
Як завжди в безвихідді, ситуація вирішувалась майже революційно. Митці
відкинули двотисячорічну історію розвитку мистецтва і звернулись до витоків –
до природи, до етносу, до примітивних форм впливу на емоції і психіку людини.
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Модерн отримав широке розповсюдження в мистецтві останніх десятиліть
ХІХ сторіччя та на початку ХХ. Під час короткого строку, переживши періоди становлення, розквіту та загаснення, цей стиль, однак, захопив мистецтво майже всіх
цивілізованих країн і залишив помітний відбиток у кожній національній культурі.
Його особливістю було і те, що на відміну від попередніх історичних стилів, модерн зовсім по-різному проявлявся у різних країнах, отримавши не просто різні назви (сецессіон – у Австрії, модерн – у Англії, югендстиль – у Німеччині, ар-нуво – у
Франції), а й доволі відмінні художні риси, що віддзеркалювали характерні соціально-політичні риси притаманні саме суспільству відповідної країни.
Іншою особливістю модерну було те, що це був перший історичний
стиль, який настільки масштабно охопив усі сфери мистецтва: від найбільш
класичного розуміння мистецтва – образотворчого мистецтва до мистецтва кіно
та музики. Поняття синтезу мистецтв бере свій початок саме з модерну.
Модерн народжений наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.ст. Народжений,
але не померлий. І не треба, щоб переконатися в цьому, шукати в оточуючім нас
сьогодні світі меблі примхливих форм, споруд з формами, що плавно плинуть,
живопис монументальних розмірів та ін. Модерн навколо нас відображено в свободі творчості діячів мистецтва, у відсутності догм та канонів, жорсткої регламентації і сухості академізму. Як споруди визволились від чіткості та симетричності
академічних форм, так і митці визволились від стримуючих їх рамок. Світ став
вільним. Це стало початком всепоглинаючої відмови від канонів в усьому.
Світ дійшов цього не відразу. ХХ ст. – століття пошуку. І почав його модерн. Технологічні нововведення, які стрімко удосконалювались, з особливою
гордістю демонструвались промисловцям усього світу на різноманітних активно відвідуваних міжнародних виставках. Їх результативність означала, що декоративні, добре зроблені меблі, картини, предмети прикладного мистецтва
вперше стали доступними для багатьох. Такі тенденції в розвитку культури з аклав усім відомий мистецький рух машин. Ми, як правило, не виділяємо його
як окремий напрямок модернізму, проте згадати про величезний його вклад в
цей стиль потрібно. Адже він вплинув на подальший розвиток модерну, на по глиблення його внутрішніх протиріч.
Зі змінами, які були викликані індустріальною революцією – як в суспільстві, так пізніше і в прикладному мистецтві, – багато художників і дизайнерів
знову звернулись до традиційних цінностей. Уіл‘ям Морріс та його сучасники
протистояли ‖ері машин‖, організувавши рух, який повернувся до принципів
майстерності, які брали свій початок в середніх віках. Цей модний напрям був
продовжений і архітекторами, такими як Френк Ллойд Райт [1, с. 170].
Ера машин була результатом технічного прогресу; вводились вдосконалення в різних галузях мистецтва: у виробництві меблів, предметів прикладного
мистецтва та інше. Результат цих нововведень був двояким. По-перше, знизи112

лась собівартість продукції, виготовлення якої не потребувало особливої майстерності, що робило декоративні меблі, предмети прикладного мистецтва та
прикраси доступними для великої кількості людей, які завзято бажали придбати
ці нові товари. При чому це були не тільки представники заможної буржуазії,
але й люди середнього достатку. По-друге, завдяки залученню у виробництво цих
предметів прикладного мистецтва машин, заводів і фабрик, кількість продукції ,
що випускалась, різко зросла. І, по-третє, оскільки розвиток нових технологій
проходив різними шляхами, то кількість використовуваних декоративних деталей
також збільшилась.
І хоча рух мистецтв і ремесел був також результатом технічного прогресу, його ми розглядаємо під іншим кутом. Адже на відміну від ери машин, яка
дуже позитивно ставилась до технічного прогресу, стимулювала масовість виробництва, радо зустрічала ‖красу для всіх‖, то ‖мистецтва і ремесла‖ намагались протистояти масовості, зупинити технічний прогрес, який тягнув за собою
неможливість лідерства ексклюзиву. Дизайнери руху мистецтв і ремесел притримувались філософії, яка проголошувала цінність ручної обробки на пр отивагу безликості масового виробництва. Родоначальником руху був Уіл‘ям
Морріс, але основи були закладені вже Огастесом П‘юджином, який цінував
гарний дизайн. Можна провести паралель між формами мистецтв і ремесел і
матеріалами і різноманітністю орнаментики, використовуваними П‘юджином, –
з його пізніми працями по меблям, з місцевих порід дерев, таких як дуб, з його
малюнками для шпалер, з його любов‘ю до кольорового скла. Однак на відміну
від Морріса П‘юджині був переконаний, що сучасні технології виготовлення шпалер, тканин і меблів мають величезне значення. Відношення до ручного виробництва було свого роду філософією, ідеї якої поділяли інші члени Руху, і означало,
що частина предметів, що вироблялась має розпізнавальне походження. Надалі
Морріс тісно співпрацював з іншим художниками і ремісниками, які здійснювали
комплексний дизайн інтер‘єру і, який включав середньовічні, східні і типово англійські мотиви, а також фігури тварин і рослин [2, 31].
На відміну від інших епох розвитку дизайну, період Руху мистецтв і ремесел не був послідовним в стильовому розумінні. Але незмінною рисою було те,
що більшість елементів вироблялось вручну. До початку ХХ століття ремісники,
наслідуючи відголоски ідей Руху мистецтв і ремесел, створювали предмети простих прямолінійних форм, заклавши традицію, яка існує і до цього часу. Оскільки
Рух мистецтв і ремесел був філософією, а не модним напрямком, його елементи
спостерігаються в подальших стилях Макінтоша і Хоффмана. Багато майстрів
продовжували працювати в цій манері в 1930-их роках і пізніше [3, 54].
Митець пішов у маси, в виробництво. Вони – йому назустріч. Митець
злякався і шарахнувся в бік. З‘явився шарж, гротеск модерну. Рівновага встановилася. І новий пошук, нові шарахання. Дадаїзм як насмішка, ар-деко – як
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стримана розкіш. Постмодернізм повертається до чіткості, але боїться повернення до догм. Звідси іронія і свідоме вплітання старих штрихів в нові модернові форми. Митець не боїться здаватися смішним, митець боїться здаватися
нудним. Модерн менше за інші взяв від старих історичних форм, але це не
означає, що він їх відкинув на смітник історії. Примхливе рококо, конструктивістська готика, стабільна та впевнена в собі класика – це як одяг, скоріше навіть, як настрій. Головне, суть сьогодення в іншому: світ став вільним.
Сьогодні ми доволі часто можемо почути термін ‖модерн‖: по радіо, телевізору, в рекламі, від друга чи подруги. Його згадують нарівні з такими видатними
стилями як класицизм, бароко, рококо і тому подібне. Модерн дійшов до нас змінюючись з роками, проте сьогодні він виправдовує свою назву, адже, пройшовши
крізь віки, модерн навчився адаптуватись до чинного суспільно-політичнокультурного становища. Отже, дійшовши до наших днів, модерн не перестає видозмінюватись ззовні, одночасно несучи в собі первозданні ідеї та принципи. І якщо
сьогодні митець каже : ‖Я так бачу‖, треба пам‘ятати, що бачити так, ‖по-новому‖ і
йому, і нам допомогли ті довгі й непрості пошуки, які дали життя модерну.
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КУЛІНАРНІ АРТ-СТУДІЇ:
МОДЕРНІСТСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФУД-ДИЗАЙН
Їжа – це матеріал, за допомогою якого можна передавати настрої, традиції,
ділитися досвідом і навіть вчити. Під визначенням «food-design» (фуд-дизайн) слід
розуміти, що мається на увазі не посуд, флористика або оригінальна сервіровка –
це областю дизайнерського мистецтва [1]. Поняття включає в себе нестандартне
поняття про їжу та її подачу, а той факт, що приблизно через 40 років їжа не матиме ні смаку ні форми: вона буде поживнішою і, що найголовніше: обіднього
столу вже не буде. Фантазія фуд-дизайнерів викликає захоплення і подив. Арткухня набирає все більше популярності в різних країнах світу [2].
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Розглядаючи закордонний інноваційний досвід в сфері фуд-дизайну, зазначимо, що Стокгольмська дизайн-студія «PJADAD» у своїй роботі використовує
крихітні кубики та шматочки продуктів, для того щоб створити мініатюрний ландшафт як візуальну ідентичність для шведського продукту та ресторану «Atelier
Food». Вежі сиру, квадрати буряку, броколі та інші їстівні предмети викладені в точній сітці для створення натюрморту, який був розроблений «PJADAD» як брендінг
для ресторану «Atelier Food». Ресторан розташований Стокгольмі, де проводяться
майстер-класи із залученням кухарів, художників , дизайнерів. Харчування є важливою частиною багатьох майбутніх досліджень «Atelier Food» поєднує у собі харчування з культурою та міським туристичним розвитком [3].
«Atelier Food» – це проект, який втілює нові рішення та інновації поєднуючи їжу та мистецтво. Проект ініціюється провідними міжнародними шефкухарями, такими як Стефан Ерікссон та іншими фахівцями у таких галузях, як
туризм, культура та бізнес. Весь проект «Atelier Food» це також творче співр обітництво між шеф-кухарем, одним художником і одним фотографом.
Пітер Йоханссон «Art Direction And Design» (PJADAD) – це невелика експериментальна студія, що працює в області комунікації, стратегії та дизайну.
Проект також поєднує ідеї кухарів, художників, дизайнерів з науковцями та бізнес-розробниками. Разом вони розробляють глобальні рішення та інновації
через приготування їжі, продовольчі лабораторії та дискусії. Компанія «Atelier
Food» представлена своїми сучасними кулінарними студіями та рестораном, що
знаходиться у серці Стокгольму (Швеція).
Для прикладу наведений на рисунку 1 натюрморт «Atelier Food» побудований на сітці. Натюрморт являє собою роботу «Atelier Food» та зв'язок між
їжею та суспільством. Вона пов'язує грайливість та творчість проекту з амбіційними цілями та довгостроковими завданнями та туристичним розвитком [4].
Аналізуючи український кулінарний ринок, зазначимо, що поняття «fooddesign» (фуд-дизайн) є відносно новим. Набуває широкого поширення в закладах ресторанного господарства, де надають перевагу молекулярній кухні та
фьюжин, а також, де власники закладів співпрацюють з фуд-стилістами. Важливим фактором є поширення фуд-дизайну через навчання його основним аспектам в кулінарних арт-студіях чи кулінарних школах. Для прикладу,
кулінарна академія Асоціації шеф-кухарів України представляє майстер-клас
«Модерністські технології та фуд-дизайн»,який викладає Олексій Повторейко.
Представлений майстер-клас орієнтований на кухарів-професіоналів, які хочуть
оновити свою кухню, своє бачення презентації страв або поліпшити свою майстерність. Шеф-кухар розкриває секрети своєї майстерності, розповідає про сучасні
тенденції гастрономічного мистецтва, вміння оживляти думки та фантазії в страві.
Учасників майстер-класу навчають створювати унікальні, авторські страви кулінарні витвори на кшталт робіт художників. У програмі майстер-класу:
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-

робота з основними технологіями в молекулярної кухні;
перетворення звичайних продуктів в несподівані форми;
фуд-дизайн і оформлення страв різними прийомами [5].

Рисунок 1. Мініатюрний ландшафт як візуальна ідентичність
У Кулінарній школі Євгена Чорнухи викладається курс «Food-продакшин»,
який включає в себе:
- формування ідеї food-проекту: концепція, інтеграція продукції/послуги в проект, надання референсів для food – фото та food-зйомки спільно з професіоналами;
- написання авторських рецептів під ключ для проекту;
- робота/супровід шеф-кухарів у кадрі фото та відео-зйомок;
- організація food – проекту повного циклу: від ідеї до повної реалізації;
- вивчення продукту/послуги та формування концепції Food – фото та
відео зйомки;
- пошук та надання необхідних атрибутів (фону, сервірувального інвентарю, продукти та інші матеріали) [6].
Кулінарні школи українського гастрономічного простору рухаються у напрямі провідних європейських трендів, створюють нові інноваційні концепції
закладів, авторські кулінарні страви та змінюють гастрономічний світ.
Література:
1. Стаття «Главная жизнь работа продуктовые стилисты зарабатывают до $10 000 за
съемку» / [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.segodnya.ua/life/work/
produktovye-ctilicty-zarabatyvajut-do-10-000-za-cemku.html.
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АТРИБУЦІЯ ІКОНИ «НЕДЕЛѦ РАСЛАБЛЕНАГО»
З ЦЕРКОВНОЇ КОЛЕКЦІЇ ХРАМУ СВЯТОГО СТЕФАНА
(м. АФІНИ, ГРЕЦІЯ)
У храмі святого Стефана в Афінах нещодавно було знайдено вісім ікон,
присвячених зображенню євангельських сюжетів [2, с. 128]. Ікона «Неделѧ раслабленаго» одна із них. Усі ікони схожі за конструктивними та стилістичними
ознаками, подібні за розмірами та походять з одного святкового ряду іконостасу. На момент здійснення експертного дослідження походження та час створення ікон були невідомі.
Експертне дослідження відбувалось до проведення реставраційних заходів, проте ікона перебувала у незадовільному стані, спричиненому, скоріш за
все, несприятливим температурно-вологісним режимом зберігання. Він же призвів до пошкодження дерев‘яної основи (зсихання деревини, наскрізні щілини,
сітка кракелюру, сліди життєдіяльності комах) та фарбового шару (значні втр ати у нижній частині, потертості, забруднення у вигляді бризок фарби).
За технологічними особливостями дана ікона ідентична іншим сімома
святковим образам. Основа ікони – дерево. Іконну дошку виготовлено з трьох
різних за розмірами дощок, скріплених двома наскрізними накладними рельєфними шпонками. Ікона не має ковчегу, але на його місці присутнє широке поле
темно-коричневого кольору з тонкою вохряною смужкою, що імітує лузгу. Ікону написано олійними фарбами по левкасу, паволока відсутня.
Сюжет, що має назву «Зцілення розслабленого» у Новому Завіті зустрічається двічі та описує окремі події, що сталися за різних обставин. Про одне зцілення розслабленого розповідають Євангелія від Матвія, Марка та Луки (Мф.
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9:1-8; Мк. 2:1-12; Лк. 5:17-26), про інше – Євангеліє від Іоанна. Зовнішня відмітна ознака другого із зцілень, яка перейшла в іконографію, – Овеча купель Віфезда. Таким чином, враховуючи наявність на досліджуваній іконі з церковної
колекції храму святого Стефана архітектурного тла у вигляді аркади, розглядатимемо її як зображення сюжету «Зцілення розслабленого при овечій купелі».
А напис на іконі «Неделѧ раслабленаго» відсилає нас до традиції Православної
церкви згадувати цю подію у четверту неділю після Великодня.
В Єрусалимі біля Овечих воріт, через які проганяли до храму жертовних
тварин і де знаходився ринок цих тварин, була купальня (збудована у VIII ст. до
н.е.), названа по-єврейські Віфезда, що означає «дім милосердя». Згідно з біблійною оповіддю, біля Віфезди раз на рік збиралося безліч хворих людей. Вони
очікували на ангела, який сходив в купіль і заколочував воду. Хто першим
встигав увійти після цього у воду, зцілювався, на яку б хворобу не страждав.
Іісус Христос, прийшовши до купальні, побачив розслабленого, тобто параліз ованого, що страждав на свою хворобу тридцять вісім років. На запитання Ісуса,
чи хоче він бути здоровим, той відповів: «Не маю нікого, пане, хто б мене, коли
ото вода зрушиться, та й спустив у купіль: бо ось тільки я прийду, а вже інший
передо мною поринає». На це Христос відповів: «Устань, візьми ложе твоє і ходи!»
Хворий одразу зцілився, взяв ложе своє і почав ходити [3, с.154; 4, с. 319-322].
Досліджувана нами ікона «Неделѧ раслабленаго» (Неділя розслабленого)
має традиційну позбавлену значної деталізації іконографічну схему, характерну
для православної загалом, та болгарської зокрема, іконографії.
У центрі композиції фронтально зображено Іісуса Христа, поглядом зверненого до апостолів. У Нього – хрещатий німб, в якому за болгарською іконографічною традицією по колу вписано грецьке слово «
», що означає
«Сущий». Права рука складена в благословляючому жесті, так званому ―іменославному перстосложенії‖, а в лівій руці Він тримає згорнутий білий сувій.
Христа зображено в традиційному вбранні – блакитному гіматії та червоному
хітоні, а відсутність клава – золотої стрічки на правому плечі, символу царського достоїнства – відмінна особливість усіх досліджуваних святкових ікон з церковної колекції храму святого Стефана [2, с. 130].
Позаду Христа розміщено групу апостолів. Серед них можна чітко виділити дві постаті. Сивого апостола з короткою, густою бородою, що перебуває
найближче до Христа, можна ідентифікувати як апостола Петра. Його зображено у рожевому хітоні та коричневому гіматії. Позаду нього з правої сторони з ображено апостола з довгим сивим волоссям та бородою у червоному хітоні та
насичено-зеленому гіматії. Імовірно, це апостол Андрій. Ще двох апостолів
можна ідентифікувати з великою долею ймовірності. Молодий безбородий апостол позаду Петра по ліву сторону – апостол Іоанн. Трохи старший від нього, з
чорним волоссям та короткою бородою в синьому гіматії – Яків Заведеєв, брат
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Іоанна. Вони наряду з Петром та Андрієм розділяють славу первозванних апостолів та розміщуються на іконах найближче до Христа. На присутність інших
вказують зображення ще восьми німбів [1, с. 156].
Іісус Христос з групою апостолів займають нижню праву частину іконописного зображення. На противагу їм у лівій частині зображено лише одну постать – вже зціленого розслабленого, що віддаляється від Христа, несучи за
спиною свій одр – нагадування про недавню недугу. Рух бувшого хворого
спрямований від Іісуса, що відтворює слова Євангелія: «візьми ложе своє та й
ходи…». Одяг чоловіка традиційний для даної іконографії.
Архітектурне тло ікони надзвичайно просте – досить схематичне зображення овечої купелі у вигляді портика, утвореного колонами, які віддалено нагадують коринфський ордер. У глибині на стіні будівлі справа лінійно
накреслені три решітчастих вікна, а зліва можна побачити вхід у вигляді видовженої арки. У верхньому правому куті над зображенням вікон розміщено назву ікони – «Неделѧ раслабленаго». Особливістю ікони є відсутність чіткої лінії
горизонту. Будівля купелі неначе «перетікає» у зображення землі, що створює
враження наче всі постаті зависли у повітрі.
Досліджувану ікону з церковної колекції храму святого Стефана можна
порівняти з образом з церкви святого Афанасія в Горно-Оряховиці (Болгарія).
Ця ікона перебуває в колекції музею Національного археологічного інституту в
Софії [5] та атрибутована як твір тревненської іконописної школи першої половини ХІХ століття. Два образи ідентичні за композицією з тією лиш відмінністю,
що другий написаний не на архітектурному, а на пейзажному тлі, що складається з
двох гірок, будь-який натяк на овечу купель відсутній. Приналежність до певного
іконографічного типу чітко встановлюється завдяки напису на іконі – «нидѣлѧ
раслабленниѧ». У той час, ікона зі святкового ряду іконостасу храму святого Димитрія у місті Сливен поєднує у собі компоненти з обох ікон – дія відбувається на
спрощеному пейзажному тлі (зелене поле з кількома деревами на задньому плані),
а у верхньому правому куті схематично зображено купель (але, що характерно для
іконопису ХІХ століття, зображення будівлі не пласке, а з врахуванням перспективи). Напис у верхній частині ікони – «Недѣлѧ Раӡслабленнаго».
Здійснюючи стилістичний аналіз, в першу чергу, звертаємо увагу на поєднання сталих іконописних традицій з принципами світського живопису, характерне для творів ХІХ століття (спрощення композиції, використання зворотної
перспективи, різномасштабності постатей відповідно до їхньої значимості та святості, світлотіньове моделювання, намагання передати глибину простору).
Архітектурне тло на досліджуваній іконі витісняє собою будь-які натяки
на пейзаж. Крім того, будівля овечої купелі зображена дуже схематично, не деталізовано та забарвлена одним синім кольором, а її нижня частина плавно перетікає у зображення землі. Відсутність лінії горизонту створює враження, що
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діючі фігури парять у повітрі. Фігура розслабленого надто мала у порівнянні із
образами Христа та апостолів.
Загалом живопис ікони вирізняється декоративністю. Барвиста палітра
ікони будується на вправному поєднанні спокійного біло-блакитного тла та яскравих чистих контрастних акцентів у зображенні постатей (кіновар, кобальт,
вохра, смарагдово-зелений, малиново-червоний, золоті штрихи асисту). Лики
ретельно виписані, німби обведені тонкою кіноварною смужкою. Крім того, усі
постаті на іконі окреслені чітким лінійним контуром чорного кольору.
Світлотіньове моделювання об‘єму несподівано можна побачити у зображені хреста у німбі Спасителя. Замість звичного умовного окреслення хреста тонкою одинарною чи подвійною лінією майстер намагається передати його
об‘єм за допомогою зображення тіні. Подібний прийом часто зустрічається в
болгарському монументальному живописі.
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4. Покровский Н. Евангелие в памятниках иконографии / Н. Покровский. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 564 с.
5. Електронна колекція музею Національного археологічного інституту (м. Софія,
Болгарія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://collections.cl.bas.bg/EU/LHIcon/index.html.
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МАЙБУТНІ ХУДОЖНИКИ
В КАРТИНІ М. І. ВАЙНШТЕЙНА «ТРИ ДРУГА»
Знайомство відомих художників Віталія Буйгашева, Михайла Вайнштейна
та Дмитрія Супруна відбулося в їхньому далекому дитинстві в Київському дитячому будинку для талановитих дітей. У цьому дитячому будинку жили та навчалися діти сироти або діти, яких віддавали туди тому, що не могли прогодувати.
Траплялося й таке, що деяких дітей забирали батьки, які повернулися з фронту, а
вважалися загиблими. Багато дітей дивлячись на це сподівалися, що і за ними
прийдуть їхні близькі, але для більшості з них це залишилось лише надією.

Рис. 1. Незавершена картина Михайла Вайнштейна
(Три друга на фоні забору до дитячого будинку в повоєнний час)
Михайло Ісакович Вайнштейн (справжнє ім‘я Мойсей) народився
20 лютого 1940 року в місті Дружківка, а помер 26 травня 1981 року в місті Київ – український живописець, скульптор.
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Дмитрій Іванович Супрун народився 1937 року в місті Коростень, де і
помер у віці 70-ти років в 2007 році – енкаустик, живописець.
Буйгашев Віталій Павлович народився 23 січня 1938 року в місті Ворошиловград, нині Луганськ – працює в місті Києві художникоммонументалістом.
Початок свого життя кожен з них провів зі своїми сім‘ями, а зустрілися
вони і почали спілкуватися лише в дитячому будинку. Життя кожного з них
склалося по своєму, у кожного з них були злети та падіння. На сьогоднішній
день в живих з трьох друзів залишився лише один.

Рис. 2. Буйгашев В. під час навчання в Київському дитячому будинку
для талановитих дітей
Михайло Вайнштейн осиротів у дитинстві після загибелі
батьків на фронті та виховувався в дитячому будинку разом
з братом.

Початкову художню освіту здобув у Київській художній середній школі
ім. Т. Г. Шевченка, яку закінчив 1957 року. Навчався у Київському художньому
інституті, який закінчив 1965 року (майстерня М. Хмелько). До 1967 року, удосконалював майстерність у Творчих майстернях Академії мистецтв (керівник
С. Григор‘єв). З 1965 року брав участь у республіканських, всесоюзних і міжнародних виставках. Член Спілки художників України з 1967 року.
Перша персональна виставка М. Вайнштейна відбулася в 1987 року в Києві, після смерті митця. Тепер його називають одним з класиків українського
андеграундного мистецтва 1960-1970 років.
Твори Михайла Вайнштейна зберігаються у Національному художньому
музеї України, Національному музеї «Київська картинна галерея», Музеї історії
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Києва, Музеї спортивної слави, колекції Національного банку України, худо жньому музеї Прінстонського університету (Нью-Джерсі, США), в інших музейних колекціях, а також в приватних колекціях України та за кордоном.

Вайнштейн М. працював у царині станкового живопису та скульптури.
Серед його живописних творів найвідомішими є: «Шахи» (1966), «Хлопчик єврейського гетто» (1966), «Брати. 1941» (1967), «Лікнеп» (1967), «Перші» (1968),
«Вчителька Марія Василівна» (1970), «Олія» (1971), «Автопортрет» (1972),
«Чотири на три» (1972), «Ранок» (1981), серія «Пейзажі Києва» (1979 -1981).
Найвідомішими скульптурами М. Вайнштейна є: «Чекання» бронза (1968),
«Чекання» бронза (1978). [1, 2]
Дмитрій Супрун не завершив жодного художнього закладу, але працював на заводі на спеціальності «художник». Не зважаючи на те, що Д. Супрун
не мав художньої освіти, його творчість вражала багатьох людей.
Віталій Буйгашев осиротів в 1944 році. Виховувався в дитячому будинку
м. Ворошиловград з 1945-1946рр. З 19461950рр. був вихованцем Київського дитячого
будинку для талановитих дітей.
В 1955 році закінчив ремісниче училище по спеціальності слюсар по ремонту промислового обладнання. Закінчив Луганське
художнє училище в 1968 році. Згодом в 1974
році закінчив Київський художній інститут
(нині Академія) захистивши диплом – гобелен «Сталевари» живописного факультету.

123

За період 1974р. до 2009р. виконував монументальні та живописні роботи.
Брав участь в республіканських та всесоюзних виставках. Організовував гобеленову ділянку при комбінаті.
Твори митця

Рис.3. «Сізіфова праця». Живопис, 125х120 Рис. 4. «Орфей».
Мозаїка на рельєфі, 56 м²
Основні твори митця є: гобелен «Весілля» (1980, Будинок культури
м. Комсомольськ Полтавська область), «Аргонавти» (1981 р., Севастопольський
судно будівельний технікум), мозаїка, рельєфна мозаїка «Орфей» (1985, Будинок культури м. Бєлгород, РФ), гіпсовий рельєф «Клятва Гіппократа» (1985,
Чорнобильська АЕС), вітраж «Виноград» (1995). Протягом 1990–2000 працював над філософсько-монументальною серією «Радянські часи»: «Ноктюрн»,
«Ідол», «Сізіфова праця», «Вершник», «Поєдинок», «Наполеон», «Осінь» (твори виконані у техніці енкаустики).
Перша персональна виставка В. Буйгашева відбулася в 1999 році в місті
Києві. Брав участь у всеукраїнських та зарубіжних виставках. В 1982 році був
прийнятий до національної спілки художників України. В даний час проживає
разом з дружиною в місті Києві.
Не зважаючи на те, що після Київського дитячого будинку для талановитих дітей дороги цих майстрів розійшлися, але протягом всього свого життя вони не забували один одного, а підтримували зв‘язок через листи, дзвінки та
зустрічі. Шкода видатного художника Михайла Вайнштейна, який загинув у
розквіті своїх сил, не завершивши свою картину, в якій міститься пам‘ять про
його дитинство та його друзів, які як і він обрали шлях митця.
Завдяки тому, що влада сприяла створенню такого закладу, як Київський
дитячий будинок для талановитих дітей, в якому навчалися та виховувалися
діти з усієї території України, у вихованців був поштовх та можливість для ї х124

ньої подальшої праці у сфері мистецтва. Для створення майбутніх державних
митців України пропоную створити заклад, де б талановиті діти могли розвивати свої здібності та займатися не зважаючи на своє матеріальне становище.
Література:
1. Вайнштейн М. Каталог виставки творів / М. Вайнштейн. – К: Спілка художників
України, 1987. – 32 с.
2. Марченко І. Невідомий Вайнштейн / І. Марченко // Образотв. мистец. – 2007. –
№ 4. – С. 38-39.
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
У ході свого історичного та культурного розвитку країни світу прийшли
до рубежу процесів інтеграції та глобалізації. Якщо спочатку ці процеси розр облялись в суто економічному середовищі, то на сьогоднішній день все ясніше
приходить розуміння впливу культурного чинника як способу взаємозв'язку у
всіх сферах соціальної діяльності. Саме культура виступає рушійним чинником
вирішення економічних і політичних проблем, забезпечує спільне бачення майбутнього розвитку націй. Відтак, система цінностей є ключовою ознакою цивілізації, а її нігілізм веде до неминучої загибелі народів.
Українська культура протягом століть була невід'ємною та відкритою частиною світового культурогенезу. Наявність соціокультурної близькості євр опейських народів, спільність історичного минулого дали змогу Україні
взаємодіяти із світовим культурним досвідом, вибудовувати власні стилі, напрями, творчі шедеври, що в симбіозі безумовно збагачувало й світову культуру. Віковий культурний онтогенез дає можливість для кращої консолідації та
стає тим підґрунтям, яке забезпечить євроінтеграцію на високому взаєморозуміючому рівні.
В концепції інтеграції України в Європу чітко формулюється усвідомлення необхідності співпраці з різними народностями та їх самобутністю. Проаналізувавши досвід минулих поколінь стає зрозуміло, що процес глобалізації не
формує єдиний культурний простір, а залишає за собою гомогенність різноманіття культур з їх особливостями та постійним і безперервним діалогом та вз а125

ємодією. Тому в сучасному науковому дискурсі актуальним є з'ясування як не
розчинитись повністю в світовому безмежжі національних кодів, традицій та
ментальностей, а сконструювати здоровий діалог культур, в якому не сприймається навколишнє як «чуже» і непотрібне, а в ході осмислення та систематизації
відбирається тільки краще, потрібне доповнення, що не нашкодить ідентичності, а створить умови розвитку та комунікативно укріпить зв'язки з Європейс ьким Союзом. Діалог культур є не просто порівнянням, взаємодією чи колізією,
він сприяє виникненню нових смислів зумовлює певну диференціацію ментальностей, до чого, зрозуміло, призвела необхідність інтеграції, відкриття своїх
кордонів, кореляції з численними етнічними групами, він відкриває нові грані
можливостей, співпраці, а також допомагає утвердитись як повноцінній одиниці в системі союзу, заявити про свою рівність та унікальність.
Українська культура завжди була відкритою для обміну мистецькими
цінностями з іншими культурами і в даний час можна впевнено сказати, що вона займає в даному контексті важливе місце. І пріоритетним у розвитку плідних
відносин з країнами Європейського Союзу виступає безпосередньо саме мистецтво у всіх його аспектах і жанрах, в тому числі і вокальне мистецтво. Адже
вокал – це, власне, особливий різновид мови, який виступає ідентифікатором
нації; одна з основних унікальних локальних форм, в якій закарбована історія
ґенезу, ментальність певного етносу.
Мистецтво вокалу є унікальним способом міжкультурного діалогу, інструментом зміцнення європейської ідентичності, консолідації народів, пос илення взаєморозуміння націй на високому духовному рівні, методичним
підходом звернення до уваги реципієнта. Для України така призма кроскультурного діалогу є особливо важливою, оскільки даний спосіб комунікативної системи дає можливість не лише влитися у світовий конгломерат, а й відкрити
свою самобутність, підкреслити унікальність тим самим утвердити позиції у
першому ранзі країн, що дасть можливість стати впливовим партнером та по кращити загальнодержавне становище.
Сьогодні музично-вокальний діалог сформувався як спрямована комунікативна система з вектором на інтеграцію уже у новому тисячолітті. Активні дії
відбуваються у кількох напрямках – освітньому, виконавському, концертнофестивальному, творчому, музикознавчому, масової комунікації, що стало своєрідним виходом на європейський рівень соціокультурних та гуманітарних відносин. Також починається робота над коригуванням інноваційного мислення
управлінцями усіх рангів нинішніх функцій держави в умовах реалізації стратегічного курсу України в Європейський Союз, що призвело до значного підвищення тенденції збільшення кількості молоді та науковців, які отримують
освіту в навчальних та наукових закладах ЄС. Дані аспекти підсилюють обмін
інформацією, яка в симбіозі дає потужний поштовх розвитку музично126

виконавської школи, піднімає професійний рівень мистецької майстерності
здобувачів освіти, які доносять ці знання на Батьківщину, тим самим удосконалюючи різні напрями сучасного мистецтва, що підтверджується перемогами
українських артистів на міжнародних змаганнях. А це, в свою чергу, впливає на
загальну оцінку іміджу української держави, визнання її на всіх рівнях.
Отже, в сучасних умовах важливе розуміння необхідності об'єднуватись,
співпрацювати, розширювати комунікації, розвивати гуманітарні та теоретико методологічні знання спрямовані на інтегрування та виведення статусу країни
на конкуренто спроможний рівень. Даний вектор спрямований на свідомість
соціуму, який повинен конкретизувати свою національну приналежність, доносити її до інших в процесі міжкультурного діалогу, таким чином відкриваючи
нові простори для наукових, гуманітарних, політичних, мистецьких обмінів.
Оскільки пісня є найпоширенішим всеохоплюючим і надзвичайно впливовим
видом мистецтва, вона стає тим фактором, який забезпечить високоякісну співпрацю на всіх рівнях в ході інтеграційних процесів.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ
За останні 5 років у нашій країні відбулися значні зміни. Сучасні технології стали частиною нашого життя. Світ мистецтва почав змінюватись. Створились творчі групи в Інтернеті: deviant Art, Pinterest, 3Dtotal, Tumblr, Virink,
Artstation та інші. Художники всього світу виставляють свої творчі роботи, показують сам процес творчості. Здобувають шанувальників у всьому світі, не
виходячи з майстерень. Це зробило професію художника дуже популярною в
нашій країні. Гонорари успішних дизайнерів досить високі. Вони можуть працювати в будь-якій точці світу, не прив‘язані до офісу. Попит на українських
художників в світі є, а українська творча школа має високий рівень. Це підтверджують ті наші випускники, що вступають до навчальних закладів за межами
України.
При цьому художня школа в Україні, як перша ланка на шляху до творчого життя, починає виявляти й розвивати здібності своїх учнів.
Сучасні діти дуже активно вивчають іноземні мови. Багато подорожують,
і .в них є можливість спілкуватися зі всім світом. А українські батьки намага127

ються дати своїм дітям дуже багатогранну освіту. Але прагнуть швидкого р езультату у навчанні. Надто перевантажують дітей: музична й художня школи,
танці, іноземні мови, басейн, та інше. Часом реалізовують в дитині свої нереалізовані таланти. І в цій скаженій гонці дитячого виховання вимагають, щоб кожен дитячий малюнок був шедевром. Отримувати тільки призові місця на
конкурсах, а дитина повинна бути генієм.
З цим стикнулась сучасна мистецька педагогіка.
1. Пояснити батькам і дітям, що творчий пошук тільки тоді буде пошуком, коли в ньому є і вдалі, і невдалі роботи. Дитина повинна сприймати поразку, не як трагедію, а як певний етап у навчанні. Ми це приймемо, навчимось і
будемо рухатись далі.
2.Дуже важливо уникати «синдрому відмінника», коли людина боїться
зробити щось не так, боїться поразки і уникає її, а коли стикається з поразкою –
це може стати трагедією, котра зламає дитину.
Цим корисні творчі конкурси, в яких беруть участь учні. Теми й умови
конкурсів – практично як замовники. Учні групи – конкуренти між собою. Нагорода – це гонорар. Теми конкурсів, формат, техніка – різноманітні та відрізняються від шкільної програми.
3. Важлива співпраця з батьками, відкритість творчого процесу. Після
уроку показати роботу, яку зробила дитина, пояснити тему і мету завдання, поділитись спостереженнями про дитину, відповісти на запитання, відмітити хороше і нове, ставитись з повагою до роботи і її автора. Обов‘язково привчати
дітей до поваги авторських прав. Коли є взаємна повага між батьками й викладачем, тоді створюється й позитивна творча атмосфера, у якій комфортно дітям [1].
4. Необхідна пояснювальна робота з батьками про художні матеріали, котрі потрібні для навчання. Погано, коли їх недостатньо, і вони поганої якості. І
коли їх надто багато: тоді дитина губиться і боїться їх зіпсувати або замастити.
Буває відкриває тільки ту фарбу, якою малює, потім закриває її, і відкриває наступну На прохання вчителя відкрити всі фарби і сміливо ними користуватися,
відповідає, що мама забороняє так робити, бо фарби дорогі й забрудняться. Батькам важливо пояснити, що фарби у художника чистими не бувають, як і учні
молодших класів. Це частина творчого процесу, і потрібно до цього ставитись
із розумінням та з почуттям гумору [2]. Що може бути краще щасливого юного
художника і відмити його – це не проблема. А фартушок, татова футболка або
робочий халатик захистить чистий одяг нашого вихованця.
З 2014 року наша країна стикнулась з новою для нас категорією дітей: діти-біженці і діти, у яких загинули на війні батьки. Для нас, викладачів, це абс олютна нова ситуація. Вивчаючи педагогіку і психологію в коледжах і академіях,
ми з таким не стикались Доводиться читати статті сучасних психологів, як допомогти адаптуватись цим дітям. У складних ситуаціях – радитись із колегами.
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Показати цим дітям, що вони нам потрібні і ми їх підтримуємо. Для цього ми
використовуємо: екскурсії, виставки, конкурси, бесіди з викладачами, власні
спостереження, розгляд ілюстративного матеріалу, художню літературу, наро дну і сучасну музику, бесіди з цікавими людьми, індивідуальний підхід.
Часом використовуємо досвід Ізраїлю, як в умовах війни не виростити
покоління «Дітей війни». Цікавий міжнародний конкурс в якому прийняли
участь і діти-переселенці, пройшов в Адміністрації Президента: «Де я – там мій
прапор». Діти переносили свої малюнки на стіни Адміністрації. На відкритті
виставки знайомились учасники з різних регіонів України і Діаспори.
Наступна проблема сучасної мистецької педагогіки – це робота з дітьми з
особливими потребами. Тенденція сучасного гуманного суспільства їх не ховати, а адаптувати в суспільстві. Є дуже тонкі грані людської психіки які можна
використати на користь, і їх потрібно чітко знати, бо незнанням можна зашкодити таким дітям, але і їм можна суттєво допомогти. Для них мистецтво може
стати Арт-терапією і майбутньою професією. У цьому важлива співпраця батьків дітей з особливими потребами з батьками звичайних дітей. Важливо бажання, розуміння і компетентність викладача. Ми не можемо ігнорувати цю
проблему. Таким дітям важливо бути в суспільному житті. Важливо допомогти
їм і їхнім батькам. Зараз активно діють волонтерські організації, які допомагають матеріально, психологічною підтримкою, транспортуванням таких діток.
Це й українські організації, і міжнародні. Намагаються зберегти особливим діткам родину. Батьки об‘єднуються в групи, де допомагають одне одному, діляться досвідом, підтримують.
Викладачі сучасних українських творчих шкіл – це не тільки музиканти,
художники, хореографи: це творці сучасної української інтелігенції. Це товар иство фахівців, які роблять нашу Україну творчою, креативною, гуманною, інтелектуальною, цікавою, багатогранною [3]. Ми представляємо і виявляємо
талановитих дітей України. Допомагаємо повірити в себе дітей, і в свою дитину
– батьків. Проявити таланти, розвивати їх. Продемонструвати їх в світі. Створити Україні позитивний імідж. Зрештою зробити світ кращим.
Література:
1. Матеріали методичної конференції «Проблеми і перспектива розвитку початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів як ланки безперервної художньої освіти». –
Київ, 2006.
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ДОЛЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ БОРИСА КУДРИКА
В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНИХ КОЛІЗІЙ ХХ СТОЛІТТЯ
(ДО 120-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
До видатних композиторів, імена яких замовчувалися і були викреслені зі
сторінок історії музичного мистецтва на довгі десятиліття, до тих, хто відчув
весь трагізм долі митця тоталітарного режиму, відноситься ім‘я Бориса Кудрика (псевдонім «Рогатинець»).
Борис Кудрик народився 10 червня 1897 в Рогатині Івано-Франківської
області – помер 29 березня 1952 у таборі на станції Потьма Мордовської АССР.
Композитор, диригент, піаніст, акомпаніатор, педагог, доктор музикознавства
та доктор німецької філології (германістики). Інструментальна музика композ итора – найменш вивчена ділянка творчості одного з найяскравіших діячів галицької музичної культури першої половини ХХ-го століття. Частково дослідники
(В.Витвицький, Ю.Булка, П.Медведик, О.Підківка, Н,Толошняк) торкаються
інструментальної царини Б.Кудрика, проте, ―оскільки після безпідставного
арешту в 1945 р. у Відні значна частина творів була знищена‖ (Ю.Булка), то з алишається сподіватися, як у випадку В.Барвінського, на чудо. Однак, з огляду
на свідчення і матеріали, а також красномовні факти щодо популярності інструментальних творів Б.Кудрика (Соната a-moll для скрипки і фортепіано здобула перемогу у 1932 р. на конкурсі музичної секції Об‘єднання українських
організацій в США, а у 1934 р. звучала у виконанні знаменитого українського
скрипаля і композитора Р.Придаткевича в багатьох містах Америки) актуальність дослідження даної сфери творчості незаперечна.
Загалом Б.Кудрик, окрім багаточисленної світської та церковної хорової
музики, хорових і сольних обробок українських народних та авторських пісень,
солоспівів, театральної музики, є автором інструментальних композицій різноманітних жанрів. Варто також уточнити, що творчість Б.Кудрика ділиться на
два великі періоди: до заслання (1915-1944) і після арешту – табірна (19441952). Творчість і першого, і другого періоду зазнала важких втрат, адже
В.Барвінський, повертаючись з заслання, де перебував разом з Б.Кудриком у
п.Потьма Мордовської АССР, привіз далеко не всі твори ―Буся‖, як по товариськи називали його друзі. А ті, що належать до першого періоду також
збереглися лише частково, адже спеціально нищилися і вилучалися з обігу.
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Отже, варто розпочати цілеспрямовану пошукову діяльність з метою відродження інструментальної творчості Б.Кудрика, перші кроки якої вже робляться.
У жанрах фортепіанної музики (загальновідомо, що Б.Кудрик був блискучим
піаністом, імпровізатором, акомпаніатором, у знанні ж фортепіанної літератури не
мав собі рівних) композитор створив Концерт для фортепіано ―Хрещення України‖,
три Сонати, Рондо, Варіації ―Їхав козак за Дунай‖, концертні програмні п‘єси ―На
старогалицьку ноту‖, окремі прелюдії, інтермецо, ряд інших композицій, наприклад, Марш ―Унда‖ (за П.Медведиком, В.Витвицьким). Так, в уцілілих нотах з заслання, які ласкаво надала з родинного архіву Барвінських А.Барвінська поки-що
опрацьовано наступні позиції: 1) Вальс a-moll (червень 1934 з дедикацією “Дорогому другові о.Северину Сапрунові для коханого синця”); 2) Три інтермецо – E-dur, hmoll, Des-dur (скомпоновано 24 квітня 1951); 3) Велике Рондо з Інтродукцією B-dur
(скомпоновано 17.VI. 1950). Також, у архіві Барвінських виявлено одночастинну
Сонатину C-dur для віолончелі і фортепіано (скомпоновано у грудні 1948).
У ділянці камерно-інструментальної музики Б.Кудрик є автором Фортепіанного тріо, Струнного квартету. Так, серед табірних рукописів є кілька квартетів, одним з них – 4-частинний Квартет сіs-moll, писаний з 01.ІІІ.1951 р. по
03.VI.1951 р. Але значно більший інтерес представляє рукопис 4-частинної
«Сонати на фортеп’ян і валторну» (7.ІІ.- 10.ІІ. 1949), яка є ймовірно одним з
перших сольних українських творів для цього інструменту.
Плідно працював Борис Кудрик на ниві музикознавства і критики. Поряд з
його працями про композиторів Вербицького, Лаврівського, Воробкевича, Баха,
Брамса, Гайдна, Керубіні і Росіні, вагомим є «Огляд історії української церковної
музики». Також постійно писав рецензії до газет і журналів про музичне життя Галичини «Діло» «Неділя», «Новий час», «Дзвони», «Життя і знання», «Богослов‘я».
Можна з впевненістю затвердити, що твори композитора вносять вагому
лепту у розвиток педагогічного репертуару та камерно-інструментальної музики загалом. У рецензії на авторський концерт з творів Бориса Кудрика (Діло. –
1927. – 25 березня) В. Барвінський відзначав: «Львів одержав тепер щирого
представника на нашій убогій музичній ниві... Вже тепер можна ствердити серйозність його праці, далеку від такого частого в нас дилетантизму, бо основану
на глибокому музичному знанню».
У концтаборі помер непересічний композитор, музикознавець, віртуозімпровізатор, двічі доктор наук. Реабілітований в 1991 році. За свідченням Василя Барвінського, Борис Кудрик захворів запаленням легенів, до того ще долучився грип, передчасно встав з «нар» і це було катастрофою для життя
композитора. Є і інша версія смерті митця: допомогли скоріше померти табірні
лікарі за наказом НКВД.
Отже, шлях відновлення і відродження творчості Бориса Кудрика триває,
і на ньому українську музичну культуру чекає ще немало цікавих і вартіс них
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відкриттів, а пам‘ять про видатного композитора-патріота, який усе своє життя
віддав служінню українській культурі, житиме вічно в серцях нинішніх і майбутніх поколінь, шанувальників рідної пісні і музики, не дивлячись на те, що
його могила знаходиться на далекій холодній мордовській землі.
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ІНТЕРНЕТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ТРАНСЛЯЦІЇ
ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
Засоби масової комунікації, серед яких пріоритетне місце належить інтернеткомунікації, за умов інформаційного перенасичення сучасного суспільства стають
ключовими чинниками соціокультурних змін та ціннісних стратегій суспільства.
Визначальна роль комунікації в цивілізаційно-культурному поступі суспільства знаходить прояв в тому, що на кожному етапі історичного розвитку
домінуючий тип інформування та комунікування визначав його світоглядні,
ціннісні й соціальні установки.
Сучасне суспільство характеризується потужним збільшенням впливу інформаційної складової на соціальне й культурне буття. Виробляючи норми та
стандарти осмислення дійсності, формуючи потреби, погляди, оцінки цінності,
сфера інформації та медіа стає однією зі складових соціокультурної реальності.
Інтернет як система комунікативних технологій, ставши частиною глобального простору, надав нового виміру та значущості соціокультурним процесам, утворивши єдине інформаційно-культурне середовище. В результаті це
спричинило переосмислення усталених концептів, визначень, системи міжкультурної комунікації та відношень в межах соціумної взаємодії.
На позначення такої ситуації дослідниками застосовується поняття «інформаційно-мережевої парадигми», що постає концептуально-когнітивним засобом організації та інтерпретації соціальної дійсності, впливаючи при цьому
на зміну світоглядних установок сучасного соціуму, трансформацію соціальної
дійсності та посилюючи їх синергію [1, 152, 154]. В межах такої інформаційної
парадигми інтернет-середовище формує власні стратегії пізнання й осмислення
буттєвої реальності, а також відношення до неї, переформовуючи або в окремих
випадках по-новому вибудовуючи аксіологічні пріоритети.
Долання фізично-просторових умовностей та можливості безмежного
творення і відтворення знаково-символічних означень в об‘єктах культури обу132

мовило формування континууму, сповненого сенсів і цінностей, притаманних
тому чи іншому соціуму, виходячи із глибинної сутності, позначеної етнокультурними чинниками.
У аспекті розуміння інтернет-середовища як цілісного соціокультурного
континууму – то воно являє собою дискурсивне поле, в межах якого актуалізуються етнокультурні маркери й цінності.
Одним із ключових викликів доби глобалізації стала трансформація і актуалізації етнічності в суспільствах і культурах, що призвело до формування нових соціокультурних практик в цьому напрямі, нової етнічної інтерпретативності, які
утворюють певні тренди на рівні повсякденного життя й аксіологічних відношень.
Вибуховий інтерес і затребуваність етнічності в добу інформаційно комунікативних технологій можна пояснити тим, що традиційний структури
свідомості та менталітету дозволяють сучасній людині фільтрувати безконтр ольні потоки інформації, відбираючи, згідно матриці етнічного буття, безпечні
для самоідентифікації особистості відомості. Завдяки тому, що ментальність є
глибинною частиною свідомості етносу, яка пов'язана зі стійкими архетипними
структурами, вона сприяє задоволенню біологічно властивої людині потреби в
психологічній стійкості і духовній визначеності. Традиційні норми і уявлення
соціально схвалюються ментальною програмою поведінки та спрямовані на полегшення прийняття людиною адекватних рішень в типових обставинах, стабілізуючи одержувану користувачем з інтернету і ЗМІ суспільно значиму
інформацію за допомогою звуженого спектру допустимих і бажаних реакцій
людини на життєві ситуації, події, факти [2, 82].
Разом з тим, накладення структур постмодерної культури на етнічність
обумовлює посилення її плюралізації, змішання і фрагментації.
Етнічні явища доби інтернету та нових інформаційних технологій не слід
також відокремлювати від соціокультурних, політичних і економічних процесів, оскільки нації й етноси включені в безліч інформаційних і соціальних взаємодій. Кожне суспільство формує свій комунікативний простір, що включає
соціальні інститути, як, в свою чергу, формують особливий соціальний простір,
агентами якого стають не тільки окремі індивіди, але й соціальні групи.
В аксіологічному вимірі інформаційне середовище, й, зокрема, інтернетпростір, наповнюються і визначаються тими актуальними ціннісними акцентами, ідеями та їх інтерпретаціями, концептами, які прийнятні суспільством, визначають його буттєві стратегії й орієнтири, потенціал, переваги.
Література:
1. Кравченко Т. О. Становлення цінностей сучасної людини в добу інформаційномережевого суспільства / Т. О. Кравченко // Філософія науки: традиції та інновації. – 2014. –
№ 2 (10). – С.151–161.
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УДК 008 (477)
Дьяченко Р. В.
канд. мист., КНУКіМ
(м. Київ, Україна)
ДО ПИТАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРИБУТКОВИХ БУДИНКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТІВ МІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Сучасне життя важко уявити без розвиненої індустрії гостинності, до якої
зазвичай відносять готельні та ресторанні заклади, покликані насамперед забезпечити різні вітальні (базові) потреби подорожуючих. Але не менш різностороннім і цікавим є ще один аспект міського життя, пов'язаний із забезпеченням
більш тривалої потреби у житлі. Йдеться про приватні оселі для здавання в
оренду, які отримали назву прибуткових (доходних) будинків. Прибутковий
будинок – це споруда, багатоквартирний житловий будинок, основне призначення якого – здавання квартир в оренду постояльцям. Можливо, цей сегмент
сфери гостинності ще слабо на сьогодні представлений у наших містах, але був
широко поширений на теренах дореволюційної Росії, зокрема в Україні.
Відтак, дослідження розвитку сфери гостинності на українських землях
неможливо, на нашу думку, уявити без згадки про такий елемент міської культури, як прибуткові будинки. Тим більше, що сьогодні популярність наймання
житла для проживання не тільки стає життєво необхідною вимогою, а й своєр ідним трендом сучасних уявлень про комфорт. Особливо це характерно для молоді. Адже, як відомо, на відміну від вітчизняних традицій, які здебільшого
сформувалися в умовах радянської закритості кордонів, в інших країнах молоді
люди більш схильні надавати перевагу комфортному житлу неподалік місця
роботи, наявність якої вони вважають більш важливим атрибутом свого життя,
ніж, наприклад, власний будинок. Останній, зрозуміло, у час культурної транспарентності та дедалі зростаючої мобільності неможливо буде забрати з собою
у разі переїзду на нове місце. Так, у Західній Європі в таких будинках мешкає
понад 70% міського населення. Отже, прибуткові будинки стають вимогою часу. Все це актуалізує дослідження прибуткових будинків , зокрема в контексті
їх культурно-історичних особливостей на прикладі їх збережених історичних
зразків та сучасних проектів у різних містах нашої країни.
Крім того, тема приватних закладів взагалі не дістала широко висвітлення
в науковій літературі. Якщо про отельно-ресторанні заклади як такі писали чимало, то, наприклад, про власний отельний або ресторанний бізнес зовсім не
згадували. Тому навіть історія прибуткових будинків тривалий час, переважно з
ідеологічних причин, була чи не вкрай «недозволеною» темою. Та й про можливість власного будинку, який можна було б здавати в оренду, в радянські часи на134

віть не думали. Про вищесказане свідчать не лише певні обмеження, що накладалися на дослідників, а й відсутність першоджерел, які уможливили б написання правдивої історії дореволюційних прибуткових будинків як цілісних культурномистецьких феноменів, які є не лише типом міської забудови, я й важливою складовою сфери гостинності та культури повсякденності міських мешканців.
Відтак, зазначена тематика належить до переліку чи не найменш розроблених
у науковому середовищі. Більшість публікацій українських авторів з‘явилися лише
останнім часом. Так, найбільш ґрунтовним дослідженням, на нашу думку, є видання Дмитра Малакова «Прибуткові будинки Києва» [3], в якому, крім ґрунтовного
аналізу, представлені й фотографії найбільш значущих об‘єктів нашої столиці. Про
зростання суто практичного інтересу до теми прибуткових будинків свідчить і поява низки публікацій в українських ЗМІ [1; 2; 4]. Незвичний матеріал представлений
у статті М. Приходько «Прибуткові будинки Києва і будівельна лихоманка» [5].
Також вагомий науковий інтерес представляють інтернет-публікації, присвячені
окремим будинкам у різних містах нашої країни.
Дослідники розрізняють три типи прибуткових будинків відповідно до їх
розташування у плануванні міста.
1. Розташовані уздовж вулиць, як наприклад, будинок І. А. Слінко (м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 14, арх. П. П. Свадковський, 1910-1912 рр.).
Архітектурний стиль будинку І. П. Слінка дослідники відносять до фінс ького ретроспективізму. Будинок вирізняє невелика кількість ліпного декору,
цікаві фронтони та величезні розміри. Особливістю будинку є крамниці на двох
поверхах. Будинок дещо асиметричний – відрізняються фронтони та їх колір.
2. Кутові будівлі, як наприклад Будинок Мороза (м. Київ, вул. Толстого, арх.
І. Зекцер та Д. Торов, 1910-1912) та колезького радника М. Самонова (м. Київ, вул.
Богдана Хмельницького, 30/10, проект інженера М. Яскевича 1900-1901 р.).
Прикладом будинку, розташованого на розі вулиць, є також відомий адміністративно-житловий прибутковий будинок в м. Одеса (1912 р., вул. Осипова, 19, арх. С.С. Гальперсон). В архітектурі і дизайні будівлі С. С. Гальперсон
відтворив найкращі тенденції, характерні для епохи ретроспективізму.
3. Компактні, як наприклад, прибутковий будинок Жданової (м. Одеса,
пл. Катерининська , арх. Кабіольський В.М., Дюпон Ю.Л., 1901-1902 рр.), прибутковий будинок О. С Щербакова (м. Одеса, вул. Ніжинська, арх. Л. Л. Влодек,
А. Б. Мінкус, 1890 р.) та Прибутковий будинок О.М. Распопової (м. Одеса, вул. Катеринінська, 18, арх., можливо, В. М. Кабіольський або Ю.М. Дмитренко, 1910-і рр.).
Прибуткові будинки О. Распопової та О. Щербакова виконані в еклектичному стилі (елементи класицизму, ренесансу, бароко). Прикметно, що такий стиль
був не надто популярний в Одесі, що й вирізняє цей будинок серед інших.
Цікавим архітектурним рішенням є прибутковий будинок Юзефа і Олександра Ельстерів (м. Львів, вул. Степана Бандери, 3, арх., можливо, А. Піллер,
будівництво: фірма Е. Жиховича, 1910 р.).
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Стиль північноєвропейський ретроспективізм, в якому побудований будинок, досить характерний для м. Львова. Так, в ньому виконаний прибутковий будинок на вул. Олександра Фредра, 2 (арх. М. Бурстін, Т. Врубель, 1909–1912 рр.).
Загалом наприкінці ХIX – на початку XX ст. саме завдяки активній забудові
прибутковими будинками виник і розвинувся певний стиль життя, традиції, звичаї, притаманні саме нашій столиці, який дослідники визначають, як київський
міський побут або міська культура столиці, що також актуалізує дослідження
прибуткових будинків.
Література:
1. Бізнес від безвиході: чому в Україні не розвинені прибуткові будинки? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mind.ua/publications/20175634-biznes- vid-bezvihodichomu- v-ukrayini- ne-rozvineni-pributkovi-budinki.
2. В Украине возрождается бизнес доходных домов [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
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5. Приходько М. Прибуткові будинки Києва і будівельна лихоманка [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://mega-polis.in.ua/prybutkovi-budynky-kyyeva-i-budivelna-lyhomanka.

УДК 392.1
Дубина Р.В.,
старший науковий співробітник,
Національний музей народної
архітектури та побуту України
(м. Київ, Україна)
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
РОДИЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ ЖИТЕЛІВ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ
(за матеріалами фольклорно-етнографічної експедиції
до Жмеринського району Вінницької області)
Для кожної родини поява на світ дитини – надзвичайно важлива й радісна
подія, оскільки за давніми українськими звичаями сім'я вважалась повноцінною
тоді, коли в ній були діти. Ця подія досить ретельно обставлялась різноманітними обрядами та церемоніями, що несли в собі цілу систему магічних дій і
символічних ритуалів, призначених забезпечити щастя, плодючість, здоров‘я і
добробут людині, і одночасно захистити її від злих сил.
Перебуваючи у 2009 та 2011 роках в наукових відрядженнях у селах Северинівка, Хатки, Голубівка Жмеринського району Вінницької області, автором
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проводився збір матеріалів, що стосуються родильної обрядовості, яка ще до
середини ХХ ст. зберігала традиційні подільські елементи в своїй структурі.
Загалом було опитано близько 30 жінок старшого віку (70 і більше років), які в
тій чи іншій мірі були свідками обрядодій, пов‘язаних з народженням дитини.
Хронологічні межі дослідження – кінець 20-х – 60-ті роки ХХ ст.
Обряди, пов‘язані з народженням дитини, прийнято розділяти на три цикли: передродові, власне родильні та післяродові.
Передродові звичаї і обряди мали лікувально-охоронне спрямування на
забезпечення щасливого періоду вагітності, благополучне завершення пологів,
забезпечення здоров‘я породіллі та новонародженого. Аби не зашкодити зд оров‘ю майбутньої дитини, щоб «не народилось калікою» [7], вагітній жінці суворо заборонялось працювати у свята і неділю, «чоловіку не можна рубати в ці
дні дрова» [7]. Її намагалися вберегти від переляку сварки, нервування – «як
вогню злякається – де взялась рукою – за лице, чи за груди, то буде латка (червона пляма) на шкірі дитини» [2]. Заборонялось їй дивитись на мерця, «бо дитя
буде бліде, шкіра буде, як у мерця» [3]. Проте «як хтось з родини помирав і їй
на похорон треба йти, то казали, щоб перев‘язувала на лівій руці два пальці ч орними нитками – середній і безіменний, щоб її Господь простив» [8], або «за
пазуху треба жита покласти, зав'язати у платочок і покласти за пазуху» [3].
З метою забезпечити вдалі пологи жінки, її вагітність, як і самі роди, намагалися тримати в таємниці.
Пологи приймали старші жінки, в яких припинилися репродуктивні функції організму, володіли відповідними знаннями з народної медицини і мали
необхідні навички. В Северинівці до кінця 30-х років ХХ ст. було три такі жінки: «Мазур Петра, Бабич Домна (1854–1938 рр.) та Міхальчишин Килина» [6].
На них казали «повитуха» або «бабка». Вони були поважними особами серед
односельців.
Звичаї та обряди, пов‘язані власне з народженням дитини, ще до 30-х років ХХ ст. зберегли в собі залишки язичницьких вірувань, що тісно переплелися
з християнством.
Коли починались перейми, до повитухи йшов чоловік вагітної або «хтось
там з рідні. Йшли з хлібом. Хліб в рушнику – ніколи голого хліба ніхто не давав –
тільки з рушником» [8].
Зайшовши до хати породіллі, повитуха запалювала свічку, ставила її на
підвіконня, хрестилася і читала «Отче наш». Породіллю закривали тканиною,
яку вішали на жердку над постіллю. Для полегшення родів розстібали всі ґудзики, розплітали коси або розв‘язували всі вузли на сорочці та «прищіплювали
шпильку за пазуху, а в постіль клали ніж» [10]. Тут, як і всюди в Україні, побутувала віра в здатність металевих речей відлякувати злі сили. Казали: «як підійде якась нечисть, то обізатєльно вколеться чи поріжеться і втече» [8]. Пізніше
немовляті у колиску також «ножа клали в ногах» [10].
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Під час пологів «до хати ніхто не йде чужий, бо в каждого очі неоднакові» [8].
Відтяту пуповину підсушували і зберігали «до тих пір, поки дитина в
школу не піде, а тоді давали, щоб вона її розв‘язала. Як вона її розв‘язала – в
дитини розв‘язане всьо – розум, пам'ять, розвиток» [10]. Ще в 50–60-х рр. ХХ
ст. жінки, які народжували дітей вже в пологовому будинку в м. Жмеринка або
фельдшерсько-акушерському пункті в с. Северинівка, домовлялися з лікарями і
ті віддавали їм пуповину. В 70-х роках цього вже не практикували.
Для забезпечення плідності наступних поколінь, пуп перев‘язували прядивом з конопель – матірки. Перев‘язуючи пуповину, баба благословляла новонародженого такими словами: «Во ім‘я Отця і Сина, і Духа Святого амінь.
Нехай Бог дає тобі щастя, здоров‘я й довгі літа» [8].
Після зав‘язування пупа дитину купали в «нецках» (ночвах). В першу купіль клали свячене зілля: любисток, ромашку лікарську, м'яту, татарське зілля,
гілочку свяченої верби. Ці трави мали заспокійливу, протизапальну дію і спр ияли здоров'ю немовляти. З цією ж метою «рум'янку (ромашку лікарську) запарюють і так з мізинного пальця ллють в ротік чуть-чуть – воно для жолудка
(шлунку) добре для дитини. І це свячена ромашка має бути. Купали тоже в свяченому» [8]. А ще «щоб дитині ніколи не тріскало ні лице, ні руки, ні ноги –
перші дев‘ять днів купали в молоці і в любистку» [10].
Як викупали, «ложать до матері на груди цю дитину, а тоді її повивають.
Обізатєльно повивати повивачем. Повивати треба – ніжечки, щоб рівнесечко були,
ручечки тако-го тоже. Тоді дитина не горбиться, в неї ножки рівненькі» [10].
«Місце» (плаценту) закопували під піччю, а воду з першої купелі виливали «там, де люди не ходять, щоб ніхто не топтався по долі дитини» [4].
Після того, як баба-повитуха справилася зі своїми обов'язками – її пригощали. В подальшому «всігда на які свята, всі чисто її приглашали – діти на Різдво приходили, їсти приносили; як хресним, так і її – подарки якісь там несли:
платки, матерію. А вона гроші давала – то ніби як викуп. За увагу, за все. На
Великдень так само» [10]. На весілля «запрошували і бабу-повитуху, як жива
була, здорова. Ще й подарок гарний мама з татом готовили бабці. І це вона на
кожне весілля тих дітей, що приймала, то йшла. А яка не могла, то й не йшла.
Додому несли її і їсти, й пити, і подарок, і калач паровий несли» [2].
Турбота про здоров‘я дитини зумовлювала ряд заборон та оберегів, які
частково побутують і донині. Наприклад, коли в хаті маленька дитина, забор онялося заглядати ввечері у вікно, не можна після заходу сонця щось позичати з
хати, «щоб не плакало дитя вночі» [8], не рекомендувалось залишати на дворі
на ніч мокрі пелюшки – «бо дитина спати не буде; на свято, то вобще не вішали
надворі пелюшок», а також «кажуть, що не можна було дитині дзеркало показувати» [8].
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Післяродовий цикл родильної обрядовості спрямований на прилучення
дитини до сім'ї, громади, що включав хрещення, перше постриження дитини.
Як і всюди в Україні, в обстежених селах, донині побутує звичай вшанування матері й новонародженого. Перше відвідування породіллі мало назву
«родини». Йшли на «родини» виключно жінки, крім тих, які перебували у певному для жінки фізіологічному стані. «Приходили з подарками. Хто мав – дарував калачі, мед, полотно, а хто – з хлібом, чи там приніс цукерок» [8]. При
цьому трималися на віддалі від дитини, не зловживали надмірною увагою, захвалюванням, бо все це могло зашкодити її здоров'ю. А бувало й так, що «як на
родини приходили – не показують дитини і мами, пока сорока днів не вийде»
[5]. Ці вірування несли в собі раціональні зерна народної мудрості. Адже й офіційна медицина радить утримуватися від зайвих контактів новонародженого зі
сторонніми на період його адаптації до нового середовища.
Гостей частували традиційними стравами: кашею, капустою, калачами,
пиріжками, медом та горілкою. В цілому, «родини» не відзначали особливою
пишно і тривало, щоб не порушувати спокій матері й дитини. Основна мета
приходу гостей – засвідчити радість з приводу поповнення сім'ї, висловити побажання й обдарувати гостинцями породіллю та немовля.
Ім'я дитині вибирали батьки або священик. При цьому брали до уваги
святці. «В яке свято дитина народжується – так і давали ім'я. Батюшка давав. А як
не в свято, то він там дивиться і каже – чи будете таке ім'я брати, чи таке. А батьки
вже тоді вибирають» [8]. А бувало що, «як хотіла мати, так і назвала» [4].
Народні звичаї поєднувалися з християнськими обрядами, пов‘язаними з
народженням дитини. Найважливішим серед них є обряд церковного хрещення.
Йому передувало вибирання хрещених батьків – кумів. За традицією їх
запрошував батько дитини, оскільки породілля протягом сорока днів не могла
виходити за межі свого двору – на вулицю, до церкви, у крамницю, «вона на
дорогу не могла, не мала права виходити, даже до криниці не йшла по воду. Після шести тижнів на вивід вона іде до церкви» [8]. Але вже з середини ХХ ст.
цього звичаю дотримувались не завжди і часто мати сама запрошувала кумів.
Запрошувати кумів йшли обов‘язково з хлібом чи калачем, загорнутим у
рушник. В разі згоди майбутні кум чи кума приймали хліб, дякували за запр ошення і частували гостя.
Відмовлятись від кумівства було не прийнято. Проте існувала спеціальна
формула відмови – неприйняття хліба з рук батька. На практиці відмова від к умівства зустрічалась дуже рідко. Відмовляли, як правило, тоді, коли порушувались норми звичаєвого права – коли до новонародженої дівчинки запрошували
кумувати дівчину, а до хлопчика парубка.
На кумів накладалась і певна відповідальність. Вони брали участь в обряді «пострижин», виховному процесі дитини, давали своє благословення та виконували почесну роль на її весіллі.
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Особливістю подільських хрестин був звичай запрошувати не одну, а двітри пари кумів, перша з яких вважалася «старшою». «Раніше, то три парі кумів
брали, а тепер тіки єдна пара. Славиться тільки перша пара. І перша пара тр имає дитину, а ті вже так стоять, свічки тримають» [8].
Крім родичів, сусідів, знайомих, на хрестини запрошували і бабуповитуху, яка була однією з головних персон на цій урочистості. Гості
обов‘язково приходили з подарунками для немовляти, матері і повитухи. А
крижмо – «полотно до двох метрів довжиною» [2], яке приносила кума, було
невід‘ємним святковим атрибутом, адже на ньому хрещені батьки тримали дитину під час обряду хрещення. А перед тим, як іти до церкви, «батьки стелят
кожух навиворіт, ложат (на кожух) дитятко заповите – це куми дають матерію,
щоб заповити цю дитину – і родичі, сусіди дарували дитині гроші. Клали їх на
кожух і приказували: «Щоб ти здоровий був, щоб мамі була радість» [1]. Ці
гроші за звичаєм зберігали до весілля.
Слід згадати, що хрещення відбувалось не завжди в церкві. В час прогресуючого атеїзму хрестили потайки в хаті священика або, навіть, і в батьківській хаті.
Під час хрещення куми купували ікони – «кум купляє «Спасітєля», а кума –
«Матір Божу». Це для цеї дитинки, як буде вінчатися – ті ікони» [2]. Хрещений
батько купував і натільний хрестик, який спочатку клали в колиску під подушку або прив‘язували до колиски. А пізніше, коли дитина підростала одягали їй
на шию.
Після хрещення відбувався обряд що має назву «вивід». Як було зазначено вище, мама протягом сорока днів не мала права виходити за межі власного
двору. І якщо вона була присутня під час хрещення, то не заходила до церкви.
Як похрестили дитину, священик йшов за матір‘ю і запитував її, чи згодна вона
йти «на вивід». В разі згоди – «дає їй подризник і за цей подризник уводе її в
церкву» [2]. Далі «вона стає на коліна перед вівтаром і батюшка над нею читає
молитву з книжки, виводе її, щоб вона вже мала право ходити в церкву» [4].
Повернувшись із церкви кум чи кума з дитиною на руках «по хаті бігом
бігає, щоб дитина до року ходила» [4], або «щоб дитина рухлива була» [7].
А потім передавали немовля рідним батькам і говорили: «Взяли в вас нехрещену, принесли хрещену, від Бога благословенну» [5].
Після цього в хаті новонародженого влаштовували гостину. Під час святкування гості дарували дитині гроші, а з середини ХХ ст. – ще й одяг іграшки,
книги, а матері – полотно, рушники, продукти. Батьки, в свою чергу, дарували
«куму сорочку, а кумі – то на плаття, то на блюзку матерії, рушник» [9].
Після обдаровування дитини влаштовувалось вшанування та обдаровування баби-повитухи, чим підкреслювалась особлива її роль в обряді родин та
хрестин. Спочатку баба-повитуха сама обдаровувала всіх гостей калачами (кумів – двома калачами) з «квіткою» – букетик з васильок та барвінку. Одруже140

ним давали калач з однією «квіткою», а неодруженим – з двома, щоб мали пару.
Гості дякували за калач, «квітку», клали гроші, примовляючи: «Бабці на капці»
[7]. Власне обдаровуванням баби-повитухи обряд хрестин закінчувався.
Коли дитині минав рік батьки влаштовували «пострижини». Це було традиційне відзначення річниці від дня народження дитини. На цей ювілей обов' язково запрошували хрещених батьків. «Кум повинен постригти дитину – чи
хлопчик, чи дівчинка – воно тоді крепше буде рости волосся» [3]. Дитину садовили на подушку чи кожух, і кум, тричі перехрестивши, легенько вистригав
ножицями навхрест у неї пучок волосся, яке віддавав на зберігання матері. «Ті
косики так і можна зберігати всьо життя – тоді волосся не випадає, не плішивіє
голова» [10]. Після цього влаштовували гостину.
Цікавий звичай «виряджати дитину на свій хліб» побутував до середини
ХХ ст. в селі Хатки. Коли мама переставала годувати дитину груддю, «то на
груди (сповитої дитини) кладе гроші мідні і тако зав'язує дитині на грудях – це
вже йде на свій хліб, бо вже ж грудь мама не дасть, а вже ж треба їсти хліб,
борщ, кашу» [4].
З середини ХХ ст. докорінні перетворення в культурі та побуті українського
народу зумовили зміни і в родильній обрядовості. Зокрема, розширення сфери медичного обслуговування спричинило відхід у минуле ролі баби-повитухи, зникли і
магічні дії та обряди, пов‘язані власне з пологами. Церковні обряди – хрещення,
«вивід» набули широкого побутування після радянської доби, хоча заборони жінці
виходити «на люди» протягом сорока днів практично не дотримуються (проте в
церкву до «виводу» не ходять). Роль баби-повитухи під час гостини після хрещення
виконує власна бабуся. Перший постриг дитини проводять у рік, але магічних дій
(саджання на вивернутий кожух чи подушку) не дотримуються, проте волосся намагаються зберігати. Донині додержуються тих прикмет і заборон, що регламентують поведінку вагітної та спрямовані на захист від злих сил (сувора заборона
працювати у святкові дні та неділю, намагання вберегти вагітну від стресу, не показувати стороннім людям дитину до хрещення тощо).
Отже, знання, що сприяли народженню і плеканню здорової дитини, в тій чи
іншій мірі і нині зберігаються у традиційній обрядовості жителів Східного Поділля.
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ПСИХОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ЧИТАННЯ НОТ З ЛИСТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Діяльність музиканта ґрунтується на взаємодії зорових, слухових, тактильно-рухових відчуттів, а також на відчуттях простору і часу.
Гру по нотах вчені, які досліджують музичні здібності і їх вплив на досягнення музикантів, виділяють у самостійну музичну діяльність, яка має свої
психологічні особливості. Ця діяльність є основною для таких музичних спеціальностей як концертмейстер, диригент або учасник ансамблю.
Особливе місце при грі по нотах займає вміння «читати з листа». Цей термін означає виконання музичного твору «з першого погляду», тому звернення
до твору вдруге, втретє і далі не є в строгому змісті «читанням з листа».
Оволодіння вмінням читати «з листа» – тривалий і складний процес, підставою для якого є фізіологічні та психологічні особливості музиканта, властивості його характеру – організованість, цілеспрямованість, наполегливість, а
детермінують його з перших уроків педагогічні методи і прийоми навчання.
В методику сучасного музичного навчання міцно увійшла тріада – «бачучую-граю». Зміст її полягає в активації внутрішнього слуху під час зорового
сприйняття нотних знаків і появі моторно-рухових реакцій, що дає можливість
означити загальний шлях відтворення музикантом-інструменталістом нотного
тексту: від зорового сприйняття через слухову сферу до моториці. Процес ч итання нотного тексту не є самоціллю: повинна звучати музика, тобто, музикант
зобов‘язаний передати виразність музичного твору. Велика кількість різноманітних завдань висуває вимоги до музичних здібностей, які складаються перш за
все із здатності швидко сприймати нотні знаки і усвідомлювати їх, здатності
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нервової системи передавати сигнали в рухові центри мозку і оборотного
зв‘язку – посилу команди до м‘язового апарату, після чого рух, який відтворює
звучання, здійснюється.
Виходячи з того, що первинним в сприйнятті нотного запису є зір, який
не тільки сприймає світові потоки, а і, завдяки роботі вищих психічних функцій
головного мозку, звіряє побачене з минулим досвідом, виходить що фізіологія
зору і злагоджена робота мозку – перший акт процесу гри по нотах у музичній
діяльності виконавця.
Вченими-фізіологами доведено, що людина з сприймання простору у 120°
чітко усвідомлює інформацію з кутку у 1,3°. Враховуючи недалеку відстань до
нотного тексту будь якого музиканта, охоплення ним нотного запису незначне,
тому, щоб передати у мозок якнайбільше сигналів, очі повинні безперервно рухатись, стрибкоподібно змінювати точку фіксації зору для усвідомлення інфо рмації кілька разів на секунду, зупиняючись на різких та контрастних
кольорових переходах.
Нотний текст складається з чорно-білого кольору, що природно полегшує
його усвідомлення. Але наявність великої кількості перешкод – багаторівневої
нотної записи, наявності додаткових позначок, існування довгої послідовності
нот, сприймання і відтворення ритму музичного твору значно ускладнюють цей
процес. Тому виникає необхідність пошуку ефективних методів і засобів його
тренування.
Навички миттєвого сприйняття вертикалі можуть бути розвинені за рахунок
спеціальних вправ за допомогою екрану – листа паперу з двома вертикальними
прорізами, які потрібно пересувати по нотному запису з різною швидкістю:
– вузькою на початку тренування для бачення одного акорду чи збігу лівої та правої партій піаніста, коли група нот усвідомлюється як єдиний гармонійний комплекс;
– та широкою, яка, пересуваючись по горизонталі, об‘єднує декілька вертикалей, створюючи таким чином багаторівневі горизонтальні послідовності.
Заключним етапом є програвання опрацьованої п‘єси без екрану, поспіль
і без зупинок.
Весь комплекс нотного тексту не може бути сприйнятий без слухової
сфери: виконавець за допомогою внутрішнього слуху трансформує нотні позначки в мелодію. На основі асоціацій – нота-висота звуку – формується картина
майбутнього музичного твору.
На початковому етапі навчання уяву про висоту звуків надають заняття з
сольфеджіо. Спів по нотах наповнює точки-ноти конкретними звуками, пожвавлює їх. Стеження за нотним записом і спів за програванням мелодії викладачем сприяють виникненню ланцюжка «бачу – чую – співаю», що розвиває
внутрішній слух на підставі усвідомлення напрямку руху мелодії, мелодичних
конструктів та інше.
143

Важливою складовою мелодії є ритм. Організація в часі звуків і пауз
складають ритмічний малюнок музичного твору, основою якого є метр – рівномірне чергування сильних і слабких долей. Почуття музичного ритму є комплексною здатністю, яка містить у собі сприйняття, розуміння і створення
ритмічної сторони музичного образу.
Сприйняття музичного ритму відбувається органами відчуття – слухом і
зором – і нервами рухового апарату. Рухова реакція на ритмічну пульсацію первинна: навіть маленькі діти, хоч і несвідомо, але реагують на ритмічну музику.
Тільки організація цілеспрямованих занять з розвитку розуміння ритмічних
конфігурацій перетворюють невпорядковані ритмічні рухи в організовані, які
збігаються з імпульсами музики і допомагають, повніше її переживаючи, передавати слухачеві.
Практика доводить, що учні які точніше відтворюють метричну пульсацію, легше додержуються єдиного темпу виконання твору. З іншими учнями
роботу над сприйманням і відтворенням ритму доцільно проводити на пісенному репертуарі: в віршованому тексті сама рима є метричною пульсацією. Корисними додатковими вправами з відтворення метричної пульсації можуть бути
ритмізація віршів, рецитація, логоритміка, ритмічні ланцюжки з карток та відеорозробок провідними викладачами з сольфеджіо.
Заключним етапом читання нотного тексту є тактильні відчуття і рухові
операції, які пожвавлюють нотний запис. Щодо елементарних рухів, то пам‘ять
на них – первинна пам‘ять людини. Чим складніше руховий акт – тим більше
часу і кількості повторювань потрібно для його засвоєння. Автоматизовані таким чином рухові операції перетворюються в навички. Тактильні відчуття виникають завдяки дотику учня до частини інструменту, що звучить. Навик
звуковидобування формується через прагнення застосувати більше с или для
гучного звуку і менше для тихішого. Поступово розвивається вміння швидко
регулювати динаміку звучання.
Оскільки музичне виконавство спирається на пальці рук, при читанні нот
«з листа» особливого значення набуває засвоєння аплікатурних принципів, як і
впливають на швидкість і точність моторної реакції. Виконавець повинен вміти
автоматично вибрати аплікатуру, яка є найкращою у даній ігровій ситуації. Аплікатурний навик дозволяє повніше розкрити музичний образ, вирішити художні завдання, наприклад, ведення мелодії у кантилені чи багатоголоссі,
виконанні технічних пасажів чи акордової фактури.
Робота над засвоєнням аплікатурних формул починається з перших уроків музиканта-початківця, з засвоєння учнем, наприклад, піаністом головного
принципу – поряд звуки-поряд пальці – і тут важливо, надати дитини можливості з підказки викладача самій дійти до правильного рішення.
Розвинені тактильні відчуття і автоматизовані рухи дозволяють скоріше
орієнтуватися на музичному інструменті, дозволяють грати не дивлячись на руки, «наосліп», що надає можливості безперервно стежити за нотним текстом.
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Головне завдання виконавця – розкрити якнайглибше музичний образ
твору, передати слухачеві все різнобарв‘я музичних звуків через багатство і виразність музичного інструменту. З цього приводу неможна не сказати про необхідність трактування музичного твору, помічником якого є сама назва
музичного твору, ім‘я композитора, що є визначальним у визначенні стилістичних ознак музики. Ось чому перед грою музичного тексту особливо з першого
погляду необхідна попередня аналітична робота. Аналіз нотного тексту, його
особливих ознак неможливий без вміння учня мислити, оперувати знаннями,
одержаними на уроках зі спеціальності, сольфеджіо, музичної літератури.
У процесі підготовки до читання нотного тексту необхідно привчати учня
до певної послідовності міркувань, починаючи від більш загальних моментів
(назва, жанр, темп) до приватних: тональність і ключові знаки, структура твору
(частини, музичні фрази), особливості мелодії і акомпанементу, факт ура, наявність виразних засобів (динаміка, виконавські прийоми) та інше.
Огляд складових процесу читання нот «з листа» доводить, що даний вид
музичної діяльності є непростим її різновидом, потребуючим неабияких вмінь і
навичок, які формуються тривалий час і потребують спеціальних методів їх розвитку, послідовності в навчальнім процесі і наполегливості учня. Тільки інтеграція теорії і практики навчально-виховного процесу –предметів музичнотеоретичного циклу і спеціального інструменту – здатна виступити помічником
у нелегкій справі оволодіння виконавцем будь якого рівня вміння читати но тний текст «з листа».
УДК 782.071.2:929Гайдай«1950»
Кацалап О. В.,
аспірантка, Київський університет ім. Бориса Грінченка
(м. Київ, Україна)
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗОЇ ГАЙДАЙ НА ОПЕРНІЙ СЦЕНІ:
середина 50-х років ХХ ст.
На початку 1950-х рр. Зоя Гайдай була знаменитою співачкою, яка досягла значних професійних успіхів, чому посприяли багаторічна робота на театр альній сцені, численні концерти на теренах СРСР і за кордоном. У цей період
вона все ще залишалася популярною виконавицею. Зокрема, разом із провідними співаками трупи Київської опери взяла участь у декаді українського мистецтва і літератури, що проходила в Москві в червні 1951 р. Потім разом із театром
попрямувала на гастролі до Ленінграда, де до уваги публіки були представлені
такі оперні спектаклі, як «Богдан Хмельницький» К. Данькевича, «Галька»
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С. Монюшка, «Наталка Полтавка» М. Лисенка [3, с. 47-48]. Після цього вирушила у великий концертний тур містами РРФСР (Ярославль, Горький, Ульяновськ, Саратов та ін.), який виявився доволі успішним [3, с. 53-56]. Звісно,
багато працюючи в оперному театрі та за його межами, Зоя Гайдай, якій було
вже майже п‘ятдесят років, не могла не замислюватися над тим, чи спроможна
вона буде й надалі продовжувати успішну сценічну діяльність, адже творчий
вік вокаліста не такий уже й довгий. «Поки що я звучу прекрасно» – стверджувала вона в одному з листів до матері [3, с. 57], і ці слова були не просто констатуванням, а своєрідним заспокоєнням, запевненням, що хвилювання на даний
момент є безпідставним.
Робота на сцені Київської опери – одного з провідних театрів СРСР – теж
зобов‘язувала підтримувати належну професійну форму. Показовим є факт відвідання Зоєю Гайдай під час перебування в Москві (перед відльотом на закордонні виступи в 1954 р.) викладачки вокалу, в якої консультувалися деякі
провідні артисти Большого театру. Заховавши «в кишеню свої чини, ордени та
гонор», співачка взяла чотири корисні для власного голосу уроки [5, с. 2-3], добре розуміючи, що постійне вдосконалення є запорукою успіху виконавця, націленого на високопрофесійну самореалізацію.
Однак у середині 1950-х рр. усе-таки почали намічатися кардинальні зміни в творчому житті Зої Гайдай. Одним із неприємних моментів, який уніс
сум‘яття в її працю в Київській опері, став конфлікт із керівництвом театру. За
критику на адресу директора вона отримала від нього болісне для артиста нар ікання, що в неї «крім звання, нічого не лишилось» [4, с. 1]. Скориставшись своїм положенням та зв'язками, співачці вдалося в цьому конфлікті залучити на
свій бік міністра культури УРСР К. Литвина [4, с. 5], але від пережитого приниження не могло не залишитися гіркоти, що спонукала замислитися про подальше перебування в театрі. Та заміни собі серед колег-артисток Зоя Гайдай на
той момент не бачила [4, с. 2].
Крім того артистка сама відчувала погіршення звучання голосу, на що,
вочевидь, вплинули вікові зміни. І хоча вона в сезоні 1954-1955 рр. ще виконувала партії Тетяни в опері «Євгеній Онєгін» П. Чайковського, Маргарити в опері «Фауст» Ш. Гуно, Гальки в однойменній опері С. Монюшка, та сумне
констатування, що «голос уже не той», усе-таки з‘явилося на сторінці одного з
її щоденників. «Ображатися навіть не можна. Адже поспівала тільки в опері 26
років, а загалом уже, рахуючи з 1919 року, тобто з часу татового хору в Житомирі, то співаю я 35 років. Ще й те дуже добре, що діапазон залишився, інтонація чиста, а тембр уже втратив у якійсь мірі блиск і свіжість; це природно.
Майстерність же виручає. Як шкода, що вона не ходить у парі з молодістю, а
приходить замість неї», – з гіркотою зізнається співачка [4, с. 2]. Зі сторінок
цього ж щоденника дізнаємося скільки уваги Зоя Гайдай приділяла зовнішньому вигляду створюваного нею оперного персонажа, згадуючи про якість гриму,
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зачіски, одягу тощо [4, с. 3]. У цьому також полягав її високий професіоналізм,
викарбуваний протягом багатьох років артистичної діяльності.
Маючи бажання ще виступати, Зоя Гайдай, разом із цим, не могла допустити на свою адресу зауваження на кшталт «о, їй пора вже на пенсію», тому,
дізнавшись від нового вже на той час директора театру В. Гонтаря про те, що
Рада Міністрів СРСР прирівняла її досягнення до заслуг М. Рейзена,
О. Пирогова, І. Козловського і С. Лемешева, подала письмову заяву про звільнення. Немало важили в прийнятті цього рішення й привілеї, які артистка повинна була отримати після виходу на пенсію: чотири тисячі і по дві з
половиною – за кожен спектакль із зобов‘язанням їх давати, якщо вона бажатиме співати [1, с. 5]. Після виходу на пенсію співачка зосередилася на концертно-гастрольній діяльності та викладанні в Київській консерваторії.
На початку вересня 1955 р. Зою Гайдай несподівано для неї самої запросили до театру виконати партію Гальки з однойменної опери С. Монюшка. Цю
пропозицію вона охоче прийняла і не пошкодувала, адже чудовий прийом публіки, яка відгукнулася на її майстерний спів, зробив артистку по-справжньому
щасливою [2, с. 3-3 зв.]. Цей виступ у спектаклі можна розцінити як певне примирення з фактом завершення оперної кар‘єри та, з іншого боку, як незгасаюче
прагнення співачки не поривати остаточно з оперною сценою. Запрошення ж
«пенсіонерки» могло означати те, що вона на той момент усе ще залишалася
неперевершеною виконавицею і театр прагнув додаткових зборів від цієї вистави. Особливо значущим цей виступ видається в контексті раніше висловленого
Зоєю Гайдай у щоденнику сумного спостереження, що «тепер ставка на молодь
і старі майстри не в пошані, а в загоні. Модним є нахабство, зарозумілість, честолюбство, а не творчість і праця» [4, с. 4].
На початку січня 1956 р. надійшло ще одне запрошення – на цей раз виконати
партію Тетяни в опері «Євгеній Онєгін» П. Чайковського. Співачка детально охарактеризувала цей свій виступ в одному зі щоденників, справедливо зазначивши при
цьому, що «в 53 роки ризикувати виступати в тій ролі, яку вперше співала 28 років
тому, не так просто. Якщо дуже суворо судити себе, то варто сказати таке: будучи в
складі театру, безумовно вже не потрібно було б співати ці партії. Але гастролюючи, можна собі дозволити таку розкіш. Адже афіша окрема і публіка <…> йде спеціально на оголошене ім‘я» [2, с. 10-10 зв.]. Пізніше цю партію вона успішно
виконала в Харківській [2, с. 13-14 зв.] та непогано у Львівській опері [2, с. 1515 зв.], куди її теж запросили. Та в цей самий період, розуміючи, що нестабільність
звучання голосу, навіть у концертних виступах, – процес незворотний, Зоя Гайдай
стала замислюватися про завершення співацької кар‘єри. Поступово основним видом її діяльності стало викладання в Київській консерваторії.
Отже, середина 1950-х рр. стала останнім періодом діяльності Зої Гайдай
на оперній сцені. Вона була змушена прийняти непросте рішення про завершення кар‘єри оперної виконавиці, оскільки, відчуваючи зміни у звучанні голо147

су внаслідок поважного віку, не могла собі дозволити працювати «на півсили»,
знижуючи вимоги до власної професійності. Цей вчинок був дуже вчасним і
гідним, тому й заслужив пошану від керівництва Київської опери, яка виявилася в подальших запрошеннях співачки взяти участь у декількох виставах, на що
вона радо погодилася. Завершивши оперну кар‘єру, Зоя Гайдай зосередила
свою увагу на вихованні молодого покоління українських співаків у стінах Київської консерваторії.
Література:
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Кісіль М.В.,
канд. мист., ст. викладач,
ХГПА (м. Харків, Україна)
РОЗВИТОК СТРУКТУРИ ФОРМ КОСТЮМА
В МОДІ ХХ СТОЛІТТЯ
Дослідження форми костюма в сучасному науковому просторі відбувається в
різних площинах: форму розглядають як філософську категорію, як символ, як
об‘єкт, як результат діяльності, як певну структуру, інші вчені додають ще і функцію, матеріал, технологію виготовлення. Але форма – це, в першу чергу,
«...морфологічна та об‘ємно-просторова структурна організація речі, що виникає в
результаті змістовного перетворення матеріалу, тобто формоутворення» [2, с. 22].
Т. В. Ніколаєва вказує на те, що форма містить в собі два органічно взаємозалежні
аспекти: внутрішню форму – структуру і форму зовнішню – граничну пластичну
оболонку. В об‘єктах дизаину структура є загальною побудовою, композицією
предмета і и ого форми, що матеріалізує призначення і функціональну сутність
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[5, с.55]. Використання терміна «структура» в різних галузях наукового пізнання
(архітектурі, біологіі, геологіі тощо) свідчить про те, що дослідження будь-якоі форми неможливе без виділення та опису іі будови, тобто структурного аналізу. В науковіи літературі поняття «структура» вживають у двох значеннях. В першому
значенні під структурою розуміють елементи, які іі складають, та закон зв‘язку іх в
єдине ціле, в іншому – тільки закон, спосіб зв'язку, характер сукупності елементів в
системі. І. Д. Маркелова пише, що структура – це постіиність зв‘язку частин цілого,
виражене через характернии ритм геометричних елементів [4].
Розпізнавання структури форми костюму має надзвичаино важливе значення в процесі формоутворення, адже дозволяє виявляти і фіксувати зміни в моді за
основними ознаками. В контексті проектування костюм ознаки можуть бути конструктивно-технологічними (склад і властивості матеріалів, з яких виготовлено виріб, спосіб виготовлення), морфологічними (елементи, які утворюють просторову
форму виробу), функціональними (зв'язок форми з призначенням). Різноманітність структур форми костюма свідчить про активну зміну форм в костюмі
ХХ століття, то ж цеи процес безумовно потребує узагальнення.
Розвиток структури форми костюму в ХХ столітті відбувався в складних
соціально-економічних умовах, під впливом мистецьких течіи та політичноі
нестабільності. Як свідчить аналіз історіі костюма, такі складні умови розвитку
спровокували різку та інтенсивну зміну форм костюма, появу абсолютно нових
структур, а наукові дослідження в галузі проектування одягу не лише узагальнювали, але и додавали нові структури для функціонування. Важливим доведенням вчених було те, що форма костюма розвивається за загальними
законами, притаманними живим системам. Белько Т.В. називає цеи процес функціонуванням морфокінетичних фаз [1, с.147]. Розвиток модноі форми одягу
проходить в три стадіі – зародження, розвитку і досягнення повного «розквіту»
і руинування – зміни попередньоі форми новою, наступною – пише Г. С. Горіна, маючи на увазі частоту зміни форм в моді ХХ століття [3, с. 147].
В результаті попередніх досліджень було узагальнено структури форми
костюма так: геометрична, оболонкова, каркасна, футляроподібна, сітчаста,
складчаста, модульна, спіралеподібна. Отримані результати можна звузити і
виділити наибільш характерні структури для опису іх розвитку в ХХ столітті,
наприклад, запропоновані Г.С. Горіною. Вона виділила два характери структур
костюма: пластичнии і геометричнии. З огляду на вищевказане, можна сказати,
що пластичнии характер, певною мірою, поєднує в собі оболонкову і спіралеподібну структури, а геометричнии – відповідно каркасну, футляроподібна, сітчасту, складчасту та модульну.
За твердженням Г.С. Горіноі, пластична і геометрична тенденція утворення форм в костюмі взаємопов‘язані, вони ніколи не існують окремо, в моді
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іх існування можна було б назвати діалектичною рівновагою. Виділення пластичного та геометричного періоду у тои чи іншии відрізок часу в моді говорить
про панування в силуеті того чи іншого характеру лініи (м‘якого чи жорсткого)
[3, с. 150]. Умовно можна розділити моду ХХ століття на такі періоди:
1900–1925 – пластична структура (стиль модерн, ар-деко, а-ля гарсон,
творчість М.Віоне та П.Пуаре);
1926–1945 – геометрична структура (конструктивізм, творчість
К.Шанель, воєнна мода 1939-45);
1946–1960 – пластична (стиль нью-лук – незважаючи на використання
каркасних спідниць, силует м‘якии, пластичнии);
1961–1990 – геометрична структура (міні-мода, футуростиль, футляроподібна форми, силуети трапеція в 1970-х та перевернута трапеція у 1980-х рр.);
1991–2010 – пластична структура (акцентування пластики фігури, відвертість одягу, полістилізм).
Сутність викладеного дає підстави стверджувати, що структура форми
костюма в моді ХХ століття розвивалася в межах двох тенденціи : пластичноі та
геометричноі, а також іх поєднань, що наибільш узагальненими формулюваннями характеристики структури костюма є геометрична, оболонкова, каркасна,
футляроподібна, сітчаста, складчаста, модульна, спіралеподібна та комбінована
структури форми костюма. Дослідження цих структур у подальшіи науковій
роботі відбуватиметься у відповідності з розвитком структур форм костюму в
ХХІ столітті.
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ГУМАНІСТИЧНІ ВИМІРИ
МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ А. ЄДЛІЧКИ
До Полтавського інституту шляхетних дівчат, одного із найстаріших навчальних закладів такого роду в Україні, Алоїза Венцеславовича Єдлічку
(1821–1894), чеха за походженням, було запрошено у 1847р. на посаду викладача музики та італійського співу. В культурно-освітньому просторі Європи середини ХVIII – початку ХІХ ст.. чехи здобули репутацію не лише пречудових
музикантів, а й відмінних викладачів. Найхарактернішою рисою чехів-педагогів
було самовіддане, безкорисне служіння справі, яку вони виконували з великою
любов‘ю. Із своїми учнями поводилися «гуманно-батьківськи». Займалися не
лише навчанням учнів, а й їх вихованням.
Блискучу музичну освіту А.Єдлічка здобув у Празькій консерваторії
(1837–1842), в одному із найстаріших вищих музичних навчальних закладів Західної Європи. Через своїх вчителів (Б.Вебер, кл. ф-но і композиції;
Дж.Гордіджані, кл. вокалу) був міцно пов'язаний із найкращими художньопедагогічними традиціями західноєвропейської музичної школи. Богемський
композитор і педагог Б.Вебер увійшов у мистецький простір Західної Європи як
організатор музичного життя у Чехії та перший ректор Празької консерваторії,
яку він очолював упродовж трьох десятиріч (1811-1842). За цей час із її стін вийшли такі уславлені митці, як Г.Зонтаг (Россі), Я.Калливода, Й.Славік, артистична діяльність яких знайшла гарячий відгук у серцях Ф.Шопена та Р.Шумана. У
захваті від майстерності Б.Вебера педагога-піаніста був його учень І.Мошелес.
Значним був внесок Вебера у справу становлення та розвитку чеського фоль клору. Мистецький хист Дж.Гордіджані, серед учнів якого Т.Штольц, одна із видатних оперних співачок другої пол.. XIX ст.. і найкрупніша виконавиця у
операх Дж.Верді, високо цінував Г.Берліоз. Французький маестро залічував іт алійського педагога-співака до кола своїх «празьких» друзів. Цікавим було студентське оточення А.Єдлічки. Серед вихованців консерваторії за часи навчання
митця у її стінах – Р. Славік (молодший брат Й. Славіка), А.Краль (молодший
брат І.Краля), Я.Ландвер, Д.Урбанек, Ф.Хегенбард, усі вони, як і А.Єдлічка,
згодом працювали на Україні і зробили значний внесок у розвиток її музичної
культури.
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А.Єдлічка чудово грав на роялі, був добре обізнаний із високими зразками західноєвропейської фортепіанної та вокальної літератури, мав гарний голос, знав безліч слов‘янських пісень, влаштовував домашні музичні зібрання,
брав активну участь у літературно-музичних вечорах, благодійних концертах та
ін. Своїх учнів навчав головному – любові до музики. Намагався об‘єднати у
процесі опанування навичками фортепіанної гри завдань технічного виховання
з вимогами загального музичного розвитку учня. Велике значення надавав ансамблевій грі. Він сам особисто брав участь у концертах як ансамбліст. Високий рівень виконавської майстерності демонстрували і його вихованки
(позитивні відгуки на їх виступи з‘являлися на сторінках полтавських та киї вських газет).
Випускні програми вихованок Інституту шляхетних дівчат 1851 року свідчать про те, що із стін аристократичного закладу виходили професійно підготовлені виконавиці. У професійну педагогіку вступили кращі з вихованок
закладу – сестри О., Г. та М.Дейтрих, О.Путузова, О.Швабе. Після підвищення
своєї кваліфікації у Харкові (1887), повернулася викладачем музики у стіни
своєї alma mater Олександра Шейдеман (дружина П.Мирного). Серед приватних учнів А.Єдлічки необхідно згадати і полтавського гімназиста Михайла
Старицького. Хоча М. Старицький не став музикантом, проте педагогічні
принципи Єдлічки дали вірний напрям розвитку його здібностей. Заняття з фортепіано відіграли певну роль у формуванні творчої особистості митця, сприяли
розвитку чутливості емоційної сфери і стали в нагоді у майбутній творчій діяльності. Він, за спогадами Олени Пчілки: «володів гарним слухом, тонким р озумінням музики, а також певною «аматорською» технікою і міг підбирати
акомпанемент до пісень та романсів, які йому подобались» [6, с. 404]. У 18591860 рр. у Полтаві великого резонансу набуває відкриття Першої жіночої гімназії. З метою матеріальної підтримки майбутнього навчального закладу у губернському місті проводилися численні благодійні заходи: вистави, аматорські
вечори, публічні лекції. А.Єдлічка віддав 10 примірників свого видання «Собрание малоросийских песен» для проведення «лотереї-алегрі». Він, також, був
серед тих полтавських викладачів, які запропонували свою безкоштовну працю
на повний (сім років) перший курс навчання у гімназії.
Гуманістична орієнтація творчих напрямів А.Єдлічки успішно зреалізувалася у діяльності його дітей. Донька чеського музиканта – Катерина Алоїзівна Єдлічка (Зайцева) – талановита, з артистичним довголіттям, піаністка,
досвідчений педагог, музично-громадський діяч. Теплими були слова оглядача
«Музыкального труженика» з нагоди її творчого ювілею, 30-ти річчя артистичної та педагогічної діяльності, який відзначався у жовтні 1907 р.: «Ювілярша
всю свою нелегку діяльність віддала Полтаві. Учениця Єдлічки, п.Зайцева відзначалась завжди не лише невтомністю у ролі піаністки та викладача. Чимало
152

вона попрацювала на користь та доброчинність, виявляючи при цьому гуманне
поривання служити громадській справі» [2,с.13]. Ім‘я Олени Зайцевої (онуки
А.Єдлічки), яка блискуче закінчила Московську консерваторію по класу фортепіано у О.Гольденвейзера (1912-1916 рр.), було занесено на «Золоту дошку»
провідного навчального закладу Росії. Згадка про сина митця – Ернеста Алоїзовича Єдлічку, видатного педагога-музиканта, ще за його життя з‘явилася в широковідомому музичному словнику Гуго Рімана. Серед учнів Е.Єдлічки – Павло
Кіндратович Луценко, засновник Харківської фортепіанної школи ХХ ст.., діяльність якого дала українській фортепіанній школі блискучу низку піаністівпедагогів (М.Ітігіна, Н.Ландесман, В.Петров, Л.Сагалов, В.Топілін та ін.).
Алоїзу Єдлічці пощастило застати ті часи, коли Україна «мов різнобарвний мак, ще цвіла найчудовішими квітками етнографічних прикмет. Життя народне було мало ще порушене новими звичаями» [7, c. 13]. Мешканці
стародавньої Полтави славились високим мистецьким смаком і прекрасними
голосами. Назавжди полонили серце митця народнопісенні скарби, які муз икант збирав і записував з великим інтересом. Частину зібраного А.Єдлічка видав у «Зібранні малоросійських народних пісень» (для голосу з фортепіано у
двох частинах по п‘ятдесят пісень у кожній, 1861). Подія набула великого ро зголосу за межами полтавського краю. Про вихід «Зібрання…» схвильовано писав часопис «Основа»: «Отримавши вістку про видання малоросійських пісень,
зібраних п.Єдлічкою, ми щиросердно цьому зраділи. Тепер ці пісні вже не пропадуть для майбутніх поколінь, як пропали безслідно і безповоротно багато інших, переважно войовничого змісту» [1, c. 13]. Рецензія щодо виходу у світ
українських народних пісень в обробці А.Єдлічки з‘явилася, також, і на сторінках варшавської. Професор петербурзького університету І.Березін вважав за
необхідне зафіксувати факт випуску збірки у своєму багатотомному словнику.
Значної популярності набули українські народні пісні в обробці А.Єдлічки с еред студентів Київського університету св.. Володимира. Про це свідчить програма концерту студентського гуртка на користь матеріально незабезпечених
учасників університетського хору (11 лютого 1862 року), написана рукою
М.Лисенка.
До «найчудовіших» збірок (поряд з аналогічними збірками М.Максимовича,
П.Куліша, Гр. Галагана), залічував «Зібрання…» А.Єдлічки визначний російс ький музикант О.Сєров. Цими матеріалами користувалися засновник української
класичної музики М.Лисенко, патріарх фольклористики Ф.Колесса, російський
композитор М.Мусоргський. Народні пісні давнього походження у записах
А.Єдлічки вміщує в «українсько-руському співанику» О.Нижанківський (Львів,
1907). До фольклорних обробок Алоїза Єдлічки звертався і Василь Барвінський
(хоровий твір «Українське весілля » у двох частинах). Народні пісні в обробці
А.Єдлічки входили до репертуару славетних українських оперних та концер т153

но-камерних виконавців – М.Алешко, З.Гайдай, І.Козловського, М.Михайлової,
М.Литвиненко-Вольгемут, Л.Липковської, М.Менцинського, М.Роменського,
В.Тисовського та ін. Багато з пісень в обробці А.Єдлічки є улюбленими і в наш
час: «Хусточка», «Віють вітри», «Сонце низенько», «Вийшли в поле косарі»та
ін. Вони входять до репертуару співаків, використовуються у сучасній педагогічній практиці.
Як представник «музичного народу», Єдлічка глибоко відчув не лише чарівність «звучно-тужливих» народних пісень, а й художню красу поетичного
слова. Особлива сторінка в творчій біографії митця пов‘язана з ім‘ям
Т.Шевченка. За спогадами сучасників, які особисто спілкувалися з музикантом,
Єдлічка настільки добре знав творчість Шевченка, що міг цитувати на пам'ять
поетичні строфи літературних опусів поета. Єдлічці належить одна із ранніх
спроб покласти на музику вірші українського поета. У збірнику А.Єдлічки з устрічаємо сплетення Шевченкових строф та улюблені пісні поета. Єдлічка стояв у витоків створення інструментальної шевченкіани. З любов‘ю відтворив
образ Великого Кобзаря у фортепіанному попурі «Квітоньки України», яке
створив на теми українських пісень. До цього ж можна додати і спільність літературних симпатій музиканта і поета. Відомо, що Т.Шевченко любив вірші
О.Кольцова і зберігав інтерес до його творчості протягом усього свого життя. У
композиторській спадщині А.Єдлічки присутній вокальний опус на слова р осійського поета («Веселый час»), який чи не уперше було виконано в одному із
благодійних концертів у Полтаві (1850, квітень). За сприяння Т.Шевченка, в
альманасі «Хата» (1860 р.) було надруковано кілька віршів українського поета
Я.Щоголева. Сучасники згадують, що Шевченко особливо захоплювався віршем поета «Гей, у мене був коняка» («У полі»), який пестливо називав «Каз аночком». Сподобався цей опус і Єдлічці. Музичне втілення художнього образу
літературного героя композитором справило величезне враження на Щоголева і
дало (після 18-ти річної перерви у творчості!) поштовх для його подальшої літературної діяльності. Спеціально для Єдлічки, за одним присідом, Щоголев
створив поезії «Квітка», «Маруся», «Орел», «Діброва», які згодом увійшли до
поетичної збірки «Ворскло» (Харків, 1880 р.).
Позитивну роль у розвитку української музичної культури відіграли і фортепіанні твори А.Єдлічки. Хоча інструментальна спадщина невелика, проте
його «… оригінальні фортепіанні композиції» збагатили жанрову палітру укр аїнської фортепіанної музики ХІХ ст.. і «відзначаються хорошим смаком, вигадливістю викладу, віртуозністю» [2, c. 25]. Це ліричні п‘єси: «Листок з альбому.
Ноктюрн» (оп.3), етюд-фантазія «Щасливці» (оп.4), «Спогади про Шопена» та
Імпровізація на російську тему О.Варламова «Грусть» («Смолкни пташка»). В
історію української музичної культури Єдлічка увійшов, також, як один із перших авторів музики до вистави «Наталка Полтавка» І.Котляревського. Музич154

ний матеріал цієї п‘єси ліг в основу фортепіанного твору композитора – «Великої фантазії на тему малоросійської оперети «Наталка Полтавка» (Спогади про
Полтаву)». Значним був внесок Єдлічки у розвиток хорової справи на Полтавщині. 17 березня 1889р відбулося відкриття Полтавського музичного гуртка,
який об‘єднав найкращі місцеві музичні сили губернського міста. Керівництво
творчого об‘єднання запропонувало А.Єдлічці очолити вокально-хоровий відділ гуртка і взяти на себе керівництво хоровим колективом. У своїй роботі Є длічка домігся найвищих результатів. На знак пошани і поваги до його творчої
діяльності рішенням загальних зборів гуртка Єдлічку було обрано Почесним
членом.
Самовіддана, довготривала, винятково різнобічна, надзвичайно плідна і
цілеспрямована музично-педагогічна діяльність Єдлічки, гідна найяскравіших
епітетів. Сам Рубінштейн-молодший неодноразово запрошував митця обійняти
посаду професора Московської консерваторії. З ім‘ям А.Єдлічки пов‘язана ціла
епоха у житті Полтавського інституту шляхетних дівчат. Упродовж багатьох
років (1847-1892) він провадив «скромну, позбавлену галасу та реклами роботу» по вихованню вітчизняних музичних кадрів – любителів музики, учасників
домашнього музикування, а іноді й майбутніх музикантів-професіоналів
[4,с.91]. Активна життєва позиція А.Єдлічки, його високий фаховий рівень,
щире бажання служити своїй новій Батьківщині сприяли тому, що він посів
провідне місце в музично-культурному житті не лише Полтави. У його діяльності була втілена одна з найхарактерніших особливостей чеської музичної культури: «…намагання не на словах тільки, а на ділі залучити до музичної
культури найширші верстви населення» [8, c. 17]. Полум‘яне служіння Алоїза
Венцеславовича Єдлічки українській культурі та освіті вписало прекрасну, але,
на жаль, ще не достатньо вивчену сторінку в літопис міжслов‘янських (України
та Чехії) контактів. Змістовні сторінки музично-педагогічної діяльності
А.Єдлічки чекають на своїх дослідників.
Література:
1. Бачный. Об украинской народной музыке (Два слова о музыкальной обработке и
о г. Безуглом // Основа. – СПб., 1862. – Октябрь.
2. Дремлюга М. Українська фортепіанна музика (дожовтневий період). – К., 1958.
3. Курковский Г. Вітвицький Й.Ф./ Науково-методичні записки. – Т. ІІ. – вип.2. Питання фортепіанної музики. – К.: Мистецтво, 1964.
4. Музыкальный труженик. – М., 1907. – 15 октября. – (Вести отовсюду). – Ч.24. –
5. Пчилка О. Старицкий М.П. (Памяти товарища)// Киевская старина.- Т.LXXXIV. –
1904. – май.
6. Сластьон О.С. Шевченко як маляр // Рідний край. – Полтава. – 1906. – №8.
7. Чеські музиканти в Україні: Бібліографічний словник / Укладач В.М.Щепакін. –
Харків: ХДАК, 2005.

155

УДК 72.03.:7.011 "ХІХ/ХХ"
Колеснікова С.В.,
студентка, Київський
національний університет
технологій і дизайну;
Никоненко Т.М.,
канд.і.наук, доцент, КНУТД
(м. Київ, Україна)
ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ СТИЛЮ АР–НУВО
Стиль ар–нуво з його культом природи, новизни, краси й граційності є
завжди сучасним, естетичним та функціональним. Ця течія, що яскраво вилилась в творчості Антоніо Гауді, Ектора Гімара,Чарльза Макінтоша продовжує й
надалі дарувати світу все нових і нових митців.
У XXI столітті, у зв'язку зі зміною духовної парадигми суспільства, актуальною стала потреба переосмислення історичного значення стилю модерн,
перш за все тих художніх традицій, які сформовані на його основі і відіграли
важливу роль у мистецтві XX століття. «Цей стиль отримав широке поширення
в мистецтві останніх десятиліть XIX початку XX століття і за короткий термін
свого існування пережив періоди становлення, розквіту та згасання, створив
безліч цікавих художніх творів в усіх видах творчості. Протягом багатьох десятиліть XX століття ставлення до стилю ар–нуво на теренах колишнього СРСР
було негативним. Пробудження інтересу до нього сталося в 70-80-ті роки минулого
століття, коли вітчизняна наукова і музейна практика твердо зайнялася відновленням об'єктивної картини художнього розвитку мистецтва в цілому» [5, с. 27].
Про можливість прояву стилю ар–нуво в образотворчому мистецтві неодноразово піднімався в монографічних працях, наукових збірниках, в журнальних статтях, але ця тема не стала об'єктом глибокого і всебічного вивчення в
сучасному вітчизняному мистецтвознавстві.
Основні естетичні принципи нового стилю закладено Дж. Рескіним та У.
Моррісом. В розробку теоретичних основ модерну великий вклад внесли архітектори, особливо австрійські та німецькі. Віденський зодчий Отто Вагнер у
своїй книзі «Сучасна архітектура», що вийшла в 1895 році, проголосив нові
принципи стилю, який, на його думку, повинен розвивати художні форми тільки з конструкцій і враховувати нові будівельні матеріали[1,с.17].
Активним теоретиком нового стилю був бельгійський художник і архітектор Анрі ван де Вельде, який вважав однією з найактуальніших проблем нового
стилю зв'язок з промисловим прогресом. У своїй головній праці «Відродження
сучасного прикладного мистецтва» автор велику увагу приділяє орнаменту та йо156

го взаєминам з технікою [3, с.55]. Найбільш глибокою у вивчення ар – нуво сьогодні є праця Вільяма Гарді «Путеводитель по стилю ар–нуво», в якій широко
рактеризовані прояви стилю у всіх галузях мистецтва [4, с.27].
Витоки стилю ар–нуво слід шукати ще в мистецтві вікторіанської Англії.
Там ми зустрічаємо не тільки характерні для нового стилю декоративно вигнуті
лінії, але й ідеї, що стали ,згодом, його теоретичною базою. Ідеали Раскіна і
Моріса надихали художників і архітекторів на розширення сфери своєї діяльності, змушуючи їх уважніше придивлятися до декоративного мистецтва і роботи
ремісників, що здійснювало благотворний вплив на суспільство в цілому і зр обило дуже популярною утопічну ідею соціального оновлення через ремесла.
Таким чином, ар–нуво як стиль, що охоплює всі види мистецтв, зобов'язаний
своїм походженням відродженню старовинних англійських ремесел.
Незважаючи на те, що ар–нуво черпав натхнення в мистецтві минулих століть, він був далекий від наївного бачення просто відтворювати старі прийоми в
мистецтві та ремеслах. Завдяки своїй вибірковості у використанні спадщини минулого і складного, різних запозичень ар – нуво став тим, чим він став, – абсолютно
унікальним новим стилем. Його цікавило не тільки європейське минуле, а й мистецтво Сходу, в якому він черпав натхнення, особливо це стосувалося Японії, яка стала в XIX столітті справжнім відкриттям для Заходу. Формальні зв'язки між
японськими гравюрами і ар – нуво дуже сильні. Майстерність японських художників у створенні точної декоративної лінії, що перетворюється в площинний малюнок або візерунок, відразу ж знайшов відгук у мистецькому середовищі.
Архітектори стилю ар–нуво, з одного боку, прагнули до раціональних
конструкцій, застосовуючи залізобетон, скло, облицювальну кераміку, з іншого
боку, в архітекторів модерну Австрії та Німеччини, Італії та Франції з'явилося
прагнення подолати сухий раціоналізм будівельної техніки. Вони зверталися до
примхливого декоративізму і символів в орнаментиці декорацій, в розписах,
скульптур, інтер'єрів та фасадів, до навмисної підкресленості обтічних і вигнутих
ліній, що утворюють форми та лінії. Звивисті візерунки металевих плетінь перил і
маршових сходів, балконних огорож, вигини покрівлі, криволінійні форми прорізів, стилізований орнамент з кучерявих водоростей і жіночих голів з розпущеним
волоссям, нерідко поєднувалися з вільно переробленими формами історичних
стилів минулого (головним чином, стилів Сходу або середньовіччя – еркери, романські башточки, надаючи спорудам дещо романтичний характер). Архітектурний модерн вплинув на декоративно-прикладне мистецтво, на культуру побуту.
Остаточне вираження стиль ар–нуво знайшов у графіці. Прагнення до
хвильової лінії, що імітує удар батога, в зображенні стебел рослини, або вигин
ластівчиного крила, або хвилю жіночого волосся, було очевидним в тих видах
мистецтв, де лінія має першорядне значення.
Естетика ар–нуво одержала перемогу там, де художник повинен був брати до уваги лінійний контур ілюстрації. Плакатна та книжкова графіка робили
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художника залежним від технічних засобів відтворення його робіт, і тому, на
відміну від чистих живописців, він був обмежений у тому, що стосується нюансів кольорів та відтінків, світла і тіні. Графік мав продумати оптимальне композиційне рішення і проявити винахідливість у маніпулюванні лінією.
Парадоксальним можна вважати частково той факт, що прагнення живописців до більшої умовності і декоративності як раз і сприяло виявленню декоративних можливостей графіки [2, с.17].
Ідеалом був не ряд ізольованих картинок в книзі, а поєднання тексту і
графічного образу. Досягнення подібної композиційної цілісності різнорідних
елементів стало сильною стороною ар–нуво.
Через увесь феномен стилю ар–нуво, червоною ниткою у всіх його проявах є характерні для нього композиційні рішення : відмова від будь -яких
попередніх чітких продумувань у будівництві та облаштуванні інтер‘єру («імпровізація» у вирішенні архітектурного середовища), наявність характерних
увігнутих ліній та рослинних мотивів у всіх проявах стилю, асиметричність,
стилізованість зображень, присутність рослинного орнаменту, ручне виробництво, високо художність виробів, оздоблення предметів інкрустацією, різьбленням, коштовним камінням (ювелірні вироби), існування двох принципів у
виготовлення (предмети для «масового виробництва» та по одиночні вироби,
що створювались лише в одному примірнику).
Не зважаючи на свій короткий період існування (лише чверть століття), в
стилі ар–нуво встигло попрацювати чимало видатних митців. Найвідоміші з
них: Антоніо Гауді (архітектор), Е.Галле, Л.Мажораль, Макінтош (дизайнери),
Альфред Муха (графік, Рис.1), Генрі ван де Велде, Альфред Морбюттер
(дизайнери одягу), Лалік (дизайн ювелірних виробів).

Рис.1. Графіка Альфонса Мухи «Знаки зодіаку» (стиль ар–нуво)
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ХОРОВИХ
ДУХОВНИХ ТВОРІВ М. ЛЕОНТОВИЧА ТА К. СТЕЦЕНКА
В КОНТЕКСТІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЛІТУРГІЇ
Протягом кількох століть хорова духовна музика українських композиторів була важливою складовою частиною духовного життя нашого народу. Тому
вивчення кращих зразків цього жанру в курсі музичної літератури має бути
обов‘язковим, адже ці твори допоможуть не тільки збагатити світогляд майбутніх професійних музикантів, але й вплинуть на формування національної свідомості підростаючого покоління.
Як відомо, діючі навчальні програми з музичної літератури для ПСМНЗ і
вишів I-II рівня акредитації пропонують учням досить детальне ознайомлення з
католицькою месою (тобто Месою сі мінор І. С. Баха й «Реквіємом» В. А. Моцарта). А от головне богослужіння православної церкви Ї літургія, на жаль, з алишається поза межами учбового процесу. І хоча з терміном «літургія» діти
зустрічаються ще в музичній школі [3, с.84], однак ані школа, ані музичне училище не дають їм цілісного уявлення про це велике обрядове дійство. Такий
недолік в учбових програмах стає особливо відчутним з появою в сучасній
українській музиці літургій Л. Дичко, М. Скорика, Є. Станковича та інших.
Отже, щоб відновити порушену рівновагу, викладач міг би відібрати найбільш цікаві та яскраві твори української хорової духовної спадщини і, розташувавши у потрібному порядку, вивчати їх у контексті обрядів православної
Літургії. Найбільш «придатними» для цього здаються дві суміжні теми, присвячені, відповідно, двом сучасникам, справжнім майстрам хорової духовної муз и159

ки – М. Леонтовичу та К. Стеценку. Крім того, їхній великий творчий доробок у
цьому жанрі дозволяє відібрати твори таким чином, щоб переважна більшість
їх була б не «культового», а «концертного» типу, адже саме в «концертних»
творах обов‘язково мають проявлятися риси, характерні для інших жанрів кожного з композиторів.
Тоді в процесі вивчення даної теми викладач може вирішити цілий комплекс важливих навчальних завдань, а саме:
1) дати учням цілісне уявлення про Літургію як велике обрядове дійство;
2) вдосконалити навички учнів з аналізу хорової музики (на слух та в нотах);
3) навчити учнів розрізняти хори «культового» та «концертного» типів;
4) приділяючи особливу увагу творам «концертного» типу, підвести учнів
до визначення стильових рис творчості кожного з композиторів;
5) навчити знаходити спільне та відмінне у творчих підходах композиторів до створення духовної музики.
Для вивчення даної теми знадобиться допоміжний матеріал Ї молитовні
тексти та стислий опис основних церковних обрядів Літургії св. Іоанна Золотоустого [1, с. 35-50; 2, с. 344-378].
Дана тема має бути завершальною у вивченні творчості М. Леонтовича та
К. Стеценка, щоб учні вже вільно володіли б наступною інформацією:
а) спільні факти у біографіях двох композиторів, які сприяли їхньому зверненню до хорової духовної музики: походження зі священицьких родин, любов до хорового співу, професійна музична та релігійна освіта (духовна школа,
семінарія, а у К. Стеценка Ї навіть духовна академія), багаторічне керування
релігійними та світськими хоровими колективами;
б) провідні жанри творчості кожного з композиторів, які вплинули на ї хню духовну музику, Ї це обробки народних пісень, опери, а для К. Стеценка –
це ще й солоспіви;
в) характерні риси провідних жанрів творчості М. Леонтовича: індивідуальний підхід до розкриття образного змісту твору, широке використання поліфонічних прийомів, «багатокольорова» гармонія, звукозображальність та
«хорова оркестровка»;
г) характерні риси провідних жанрів творчості К. Стеценка: переважання
лірико-психологічних образів, використання декламації (вплив його музичнотеатральних жанрів), використання народнопісенних інтонацій; схильність до
наскрізного типу розвитку.
Наведемо приклад стислого аналізу окремих розділів літургії, складеної з
творів М. Леонтовича та К. Стеценка.
1) «Велика єктеніям» М. Леонтовича. Хор «культового» типу. Про це свідчить сувора псалмодія баса з її традиційними каденціями, а також доволі прості й одноманітні хорові «відповіді». Музика емоційно стримана, майже
невиразна, як того й вимагає церковний канон.
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2) «Благослови, душе моя, Господа» К. Стеценка. За церковною традицією, це антифон, тобто діалог соліста й хору. На перший погляд, композитор дотримується цієї традиції: твір складається з майже незмінних унісонних фраз
(«заспівів»), які кожного разу «розшаровуються» на декілька голосів і тим с амим утворюють «хорові підхвати». Але в процесі розвитку ці «хорові підхвати»
стають дедалі вищими за теситурою, складнішими з точки зору гармонії, а тому
й більш напруженими. Отже, церковний антифон К. Стеценко майстерно перетворює на народну пісню(!), в якій з одного й того ж «зерна» щоразу виростає
нова, ще більш яскрава «квітка».
3) «У царстві Твоїм» М. Леонтовича. Протягом майже усього твору звучить псалмодія тенора на фоні витриманих хорових акордів. Як і «Велика єкт енія», цей хор належить до «культових», і його художні якості разом із творчою
індивідуальністю композитора підпорядковуються тут завданням богослужіння.
4) «Трисвяте» з Літургії № 2 К. Стеценка. Ще один хор «культового» типу.
Спокійна, прозора печаль цієї музики знову повертає нас в атмосферу церковної
служби і нагадує, що видатний композитор К. Стеценко був ще й протоієреєм(!),
який протягом багатьох років правив службу божу у власній парафії.
5) «Херувимська» К. Стеценка. Відразу ж відчуваємо «концертний» тип
твору. У цьому переконує поступове підсилення емоційної напруги з кульмінацією в кінці. Плачові інтонації першого розділу надають йому скорботного
характеру. Другий, мажорний розділ («Яко до царя») утворює яскравий «ко нцертний» контраст із першим, але його наспівність теж нагадує про народнопісенне «походження» цієї музики.
6) «Вірую» М. Леонтовича. Аскетичній псалмодії баса відповідає така ж
сувора хорова псалмодія. Але хорові фрази поступово припиняють своє «тупцювання» на одному місці, стають більш наспівними, обростають іншими голосами: утворюється спочатку двоголосся в терцію, потім триголосся і, нарешті,
септакорди, які роблять гармонію цього твору неповторною.
7) «Милість спокоМю» К. Стеценка. Хор являє собою монументальну музичну фреску, в якій молитва органічно поєднується з тужливою піснею та пл ачем, а псалмодія тенора перетворюється на схвильовану декламацію (розділ
«Пісню перемоги співають»). В результаті цей хор стає дуже схожим на оперну
сцену з яскравими відхиленнями в гармонії та потужною драматичною кульмінацією (розділ «Свят, Свят»).
8) «Достойно є» М. Леонтовича. Твір привертає увагу своїм звукозображанням церковних дзвонів. Майстерна «хорова оркестровка» дозволяє чути великі та середні дзвони (чоловіча група хору), які утворюють супровід для малих
дзвонів (жіноча група хору).
9) «Отче наш» М. Леонтовича. «Улюблене» композитором перетворення
«культової» музики на яскраво індивідуальну тут відбувається навіть у межах
окремих розділів.
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10) «Многая літа» М. Леонтовича. Композитор будує твір, так би мовити,
«у протилежному напрямку», тобто від оригінально-авторської «барвистої» гармонії він поступово приходить до канонічного, «культового» звучання музики
(сувора псалмодія тенора), отже пишна «квітка» тут «складає свої пелюстки» й
перетворюється на скромний «бутон».
Підсумки. У творчих підходах М. Леонтовича та К. Стеценка до створення духовної музики можна відзначити спільне та відмінне.
Спільним є те, що в їхніх творах «концертного» типу яскраво проявилися
практично всі риси, характерні для інших жанрів кожного з композиторів. Отже, тепер їх можна сміливо вважати стильовими рисами творчості М. Леонтовича та К. Стеценка.
Відмінне полягає в тому, що М. Леонтович, як правило, будує свої композиції за принципом: від «культової» музики до оригінально-авторської (рідше
навпаки), а К. Стеценко постає перед слухачем як майстер музичнодраматичного жанру, а також як чудовий знавець народної пісні.
Слід додати, що в процесі вивчення теми цікавим і корисним було би порівняти деякі хори М. Леонтовича та К. Стеценка з однойменними творами
композиторів інших країн, наприклад: твір М. Леонтовича «Вірую» Ї з найбільш відомими хорами частини «Credo» з Меси сі мінор І. С. Баха, або твір
«Благослови, душе моя, Господа» К. Стеценка Ї з однойменним хором зі «Вс енощної» С. Рахманінова.
Подібні порівняння допоможуть учням переконатися, наскільки різними
можуть бути втілення однієї й тієї ж молитви в музиці. Більш того, вони дозволять досягти ще однієї, мабуть, найважливішої мети: дати учням можливість
«побачити національне у контексті всесвітнього» [3, с.3]. Хай це допоможе їм
не тільки більш глибоко сприймати хорові шедеври світової музичної скарбниці, але й відчувати гордість за власну національну музичну культуру.
Література:
1. Мень А. Православное богослужение. Таинство, Слово и образ. – М.: СП «Слово»,
1991. – 191с., илл.
2. Полный православный молитвослов для мирян, изд.2. Ї УПЦ, Полтавская епархия,
Спасо-Преображенский Мгарский монастырь, Краматорск, «Тираж-51», 2001. Ї 800 с.
3. Українська та зарубіжна музичні літератури. Програма для музичної школи, музичного
відділення ПСМНЗ, (школи естетичного виховання). Ї Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 217с.
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ПОЯСНЕННЯ ПРИРОДИ ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ
НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
У художніх школах, які належать до спеціалізованих позашкільних навчальних мистецьких закладів і дають школярам ази початкового образотворчого
мистецтва, фізика не викладається [1]. Але ці самі діти ходять до загальноосвітньої школи і там серед інших предметів фізика займає своє місце.
З фізичними явищами діти стикаються від народження. Силу земного тяжіння
та силу інерції малеча відчула кожними своїм синцем. Фізичні явища нас постійно
супроводжують, але чомусь традиційно склалося, що практичне життєве знайомство з фізичними явищами в повсякденному житті, діти на уроках фізики не пригадують і сприймають предмет, як ―страшний‖ з безліччю складних формул.
На уроках живопису, чи композиції, пояснюючи завдання по створенню
образотворчої роботи, варто звернути увагу на фізичні явища, які при цьому
приходиться долати. Наприклад, розтікання, чи не розтікання фарби може слугувати наочними ілюстраціями до таких понять, як густина, поверхневий натяг
рідин, тертя [2]. Бажано пояснити природу цих явищ. Незалежно від віку діти
запам'ятають свій досвід в подоланні фізичного явища і пізніше, знайомлячись з
ним на уроці фізики віднесуться до нього з більш практичною цікавістю.
Розважальна підготовка в художній школі де пояснюють на пальцях і прикладах без ―страшних‖ формул складає передумови до кращого вивчення цих
явищ на уроках фізики в загальноосвітній школі.
Специфіка роботи студії, художніх шкіл, та інших позашкільних навчальних закладів передбачає більш плідний контакт викладача з учнями у невимушеній обстановці. Учні не бояться помилитися і отримати погану оцінку, не
бояться перепитати. Тому, коли під час виконання малюнку на уроці образотворчого мистецтва викладач пояснює фізичну природу певних явищ, з якими учні
стикаються в процесі роботи, дітям легше подолати труднощі в побудові предмета, а також з виконанням зображення фарбами. Наприклад: розуміння, чому
виникають рефлекси від драпіровки на керамічних предметах в натюрморті,
сприяє свідомому використанню цього явища, свідомий підхід допомагає і при
змішуванні фарб, та утворенні нових кольорів, дозволяє краще використовувати
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в роботі прозорість і непрозорість фарби, розтікання кольору, тощо. Учні
сприймають пояснення з цікавістю.
Знання краще засвоюються, коли вони пов'язані із практичною діяльністю
і їх можна провідчувати [3, с. 309]. На уроках образотворчого мистецтва учні
повинні відчути і проаналізувати кожен мазок фарби, кожен штрих олівця, чи
іншого матеріалу, тоді вони краще запам'ятовують явища з якими зіткнулися .
Для художньої школи з 6 – (7-8) річним навчанням перше завдання з живопису в першому класі розповідає про основні кольори, кольори веселки, додаткові
кольори. На уроці варто коротко згадати хвильову природу світла і чому виникає
веселка, яку ми бачимо після дощу та чому світло розкладається в спектр проходячи крізь трикутну призму. Не лякати першокласників таким страшними словами,
як ―дисперсія світла‖, ―показник заломлення матеріалу‖, а розставити акцент на
слові ―хвилі‖. Романтично розповісти про краплинки вологи в повітрі і райдугу в
небі, що біле світло насправді не біле, а кольорове і, що краплинки зміщують кожний
колір трошки інакше ніби як вистроюють хвилі ―за зростом‖ (довжиною хвилі).
Розповісти, що не всі промені видимі і, наприклад, про невидимий неозброєним
оком захист на гривнях та ультрафіолетову лампу на кожній касі в супермаркеті.
Можна розказати про інфрачервоні хвилі і те, як бачать змії. Спрощено пояснити,
що вдень небо блакитно-синє тому, що червоне світло розсіюється порівняно найменше і майже завжди вздовж променя, а вечірнє забарвлюється оранжево-червоні
кольори, коли пласт атмосфери, яку проходить світло, буде найширшим, по цій же
причині.
Можна нагадати дітям про це явище і в другому класі, працюючи над завданням ―Робота з палітрою‖. Пояснити учням природу явища, що дає змогу
створити новий колір змішуючи два основні кольори. Знову згадати про хвильову природу світла. Бачити кольори – це властивість нашого зору сприймати відбиті від предмета хвилі світла певної довжини.
Властивості нашого зору побудовані на фізичних явищах. Розповісти дітям про кришталик в оці, який подібний до лінзи і можна показати лупу. Звернути увагу на властивість нашого мозку перевертати в умі зображення і
домальовувати в уяві звичні для нас образи. Виконуючи завдання з живопису
третьої четверті другого класу ―Мозаїчне рішення натюрморту‖, пояснити природу оптичного змішування кольору, коли наш зір в умі змішує цятки відкритих
чистих кольорів і подає нам, як складні зіставлені кольори.
На уроках з початкового курсу історії образотворчого мистецтва вивчаючи
розділ ―Мистецтво постімпресіонізму‖, а також ―Мистецтво постмодернізму‖,
можна детально проаналізувати техніку пуантилізму. Ця техніка виникла на початку 1880-х років завдяки новій на той час відомості з теорії кольорів [4, с. 10].
Вона базувалася на оптичному, адитивному змішуванні кольорів. При цьому кольори виходили більш чистими, яскравими, ніж при механічному змішуванні
фарби. Змішуючи пігменти фарби механічно, потрібно враховувати з чого ство164

рені пігменти, бо вони можуть вступати між собою у хімічну реакцію і втрачати
свій колір, ставати ―брудними‖.
При побудові натюрмортів потрібно пояснювати природу світлотіні: світла – яскраво освітлена поверхня предмета, тіні – неосвітлена, або мало освітлена сторона предмета, півтіні – слабкої тіні на поверхні предмета повернутої до
джерела світла під кутом і рефлексу – плями несильного світла в області тіні,
утвореної промінням, відбитим від предметів розташованих поруч.
Освоюючи техніку акварелі, по сухому і по мокрому, можна акцентувати
на поверхневому натягу рідини. Звернути увагу, як фарба тримається невисокою
гіркою, але не затікає на суху частину паперу. Це фізичне явище, пояснює прагнення рідини скоротити площу своєї поверхні. Тому в невагомості рідина набирає форму кулі [2].
Викладач образотворчого мистецтва не мусить знати фізику, досить тільки
звернути увагу на природне явище, властивості якого їм згодом пояснять в загальноосвітній школі на уроках фізики.
В четвертому класі художньої школи з 6 – (7-8) річним навчанням учні
знайомляться з технікою батік. Особлива увага приділяється різним технічним
прийомам. Доречним буде детально пояснити гігроскопічність матеріалу. В нашому випадку це здатність тканини поглинати та випаровувати воду і водяну
пару. Поверхнево пояснити про капілярність – властивість рідини рухатися по
мікроскопічних трубочках-капілярах. Для роботи в техніці батік підходить тільки гігроскопічна тканина. В іншому випадку текстильна фарба не проникатиме
у волокна і не зафарбує потрібні місця обведені резервом [5, с. 202].
Пояснюючи дітям використання в батіку ефектів досягнутих з допомогою
солі, чи сечовини, треба підкреслити, що тут використовується властивість даних речовин вбирати в себе вологу. Втягуючи в себе воду вони одночасно від штовхують на периферію частинки пігменту. В результаті отримуємо різноманітні
по світлості красиві кольорові розводи.
Також потрібно звернути увагу учнів на позначки фарби щодо світлостійкості. Розповісти чому фарба вигорає на сонці. Згадати учням про хвильову і
корпускулярну природу світла.
Учні, які в майбутньому пов'язують свою професію з образотворчим мистецтвом, використовують набуті в художній школі знання і навички в своїй р оботі. Наприклад, в дизайні, чи комп'ютерній графіці, при створенні симуляцій,
анімацій. Навіть статичні картинки, а тим більше анімації виглядають тим
більш реалістично, чим більш реальних фізичних, хімічних та інших законів в
них враховано. Тому дуже важливо розуміти фізичну природу явищ довколишнього середовища.
Можна для більшого зацікавлення розповідати учням смішні історії з
життя видатних людей, наприклад про Річарда Фейнмана, який був видатним
фізиком, художником аматором і грав на музичних інструментах [6].
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Знайомлення з природою фізичних явищ, з якими стикаються юні художники, не перетворить уроки образотворчого мистецтва на уроки фізики, тільки
допоможе їм краще оволодіти художніми прийомами і матеріалами.
Література:
1. Наказ Міністерства культури і туризму про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад. Затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433. Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства культури і туризму № 331 від 23.05.2006 , №731 від 14.09. 2015
/Верховна Рада України. Офіційний веб-портал.
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УДК 37.011.3-051:78]:316.7
Косінська Н.Л.,
аспірантка, Київський університет ім. Бориса Грінченка
(м. Київ, Україна)
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
СЦЕНІЧНО-ОБРАЗНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Багатоаспектність мистецтва дає людині можливість випробувати всю різноманітність видів суспільної практики у процесі мистецького втілення світу.
В цьому прихована причина виникнення різних видів мистецтва (літератури,
театру, образотворчого мистецтва, музики, хореографії і под.). У гармонійній
системі художніх цінностей різних видів мистецтв виявляється мистецька культура суспільства [2, с. 264].
Аналіз праць науковців дозволив виокремити провідні методологічні підходи, які розкривають методологічні орієнтири формування сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва. Насамперед необхідно з‘ясувати
основні положення культурологічного підходу у контексті проблеми формування
сценічно-образної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва.
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Культурологічний підхід у професійній підготовці майбутніх вчителів
музичного мистецтва спрямований на забезпечення їхньої готовності до музично-педагогічної та сценічної діяльності на культурологічних засадах, усвідо млення себе як носіїв культури, наділених бажаннями та здатністю виховувати.
Такий підхід вимагає здійснення виховного впливу на формування духовного
світу студентів, їх моральної та естетичної культури через взаємодію різних видів мистецтва, але переважно музичного.
У підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва важливим є не лише передача професійних знань, умінь та навичок, але і виховання культурної,
духовно збагаченої особистості вчителя музики.
Якщо метою навчальної роботи є засвоєння, повторення, закріплення матеріалу, то для мистецької діяльності педагога характерно пережити, оцінити,
висловити своє ставлення. У цьому випадку вчитель повинен забезпечити співпереживання, співпрацю, співтворчість, які неможливі без його повноцінної
фахової підготовки, у тому числі їх культурологічного аспекту. Для того, щоб
майбутній вчитель музичного мистецтва мав можливість залучати учнів до
сприймання і розуміння багатогранності музичної культури, він повинен володіти необхідними загальнолюдськими якостями, фаховими знаннями та вміннями, і прагнути до постійного самовдосконалення.
Мистецтво як феномен культури – явище соціальне. Соціальність мистецтва
і його культурний смисл – це не лише відображення соціальних аспектів
дійсності, але й характер соціальних механізмів його існування у суспільстві,
характер його функціонування у мистецтві.
Відповідно вчитель музичного мистецтва як вокаліст, інтепретатор,
ретранслятор культурних цінностей має володіти стійкими світоглядними
установками, співвіднесеними з культурним досвідом людства і нації. Адже, на
переконання О. Олексюк, «виходячи із розуміння світоглядної установки як
важливого психологічного рівня реалізації регулятивних функцій образу світу,
правомірно розглядати сутність цього механізму на основі контекстуальних
відношень «музика – культура» [4, с. 68]. Світоглядні установки вчителя музики
мають реалізовуватись в особистісному ціннісному музичному судженні, що
передбачає цілісне розуміння музичного твору, його інтерпретацію та
представлення учнівській аудиторії, адже музичне судження виявляється «у
композиторському висловленні, інтерпретаційному перевтіленні музичного
твору, слухацькому відгуку чи музично-педагогічній моделі музичного твору,
тісно пов‘язане з художнім світовідношенням особистості».
Процес передачі культурного досвіду і декодування його через сприйняття
різних видів мистецтв становить цілісність єдиного процесу колективного
мислення. Насамперед через посередництво музичного мистецтва виконавець,
вокаліст, вчитель музичного мистецтва крізь призму вокальної мови, виконавства,
педагогічної майстерності, різних видів професійної культури використовує
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педагогічні ресурси музики, які передусім акумульовані у художніх образах,
художній мові, образності музичного твору. У результаті музичне мистецтво
набуває концептуального вираження, що, на думку Ю. Сетдикової, пов‘язано з тим,
що художня мова володіє можливостями сугестивної дії, відповідно музичний твір
набуває реальної, а не потенційної художньо-естетичної цінності [5, с. 11]. Таким
чином, відбувається входження особистості в культуру через посередництво
мистецтва, зокрема музичного.
У цьому контексті набуває актуальності інформаційно-семіотична концепція
культури, обгрунтована О. Рудницькою. Згідно з означеною концепцією «кожне
явище культури є носієм особливого смислу, що зберігається і передається у
вигляді знаків, які утворюють свого роду «матеріальну оболонку» смислу…
Розуміння культури передбачає здатність не лише чуттєво сприймати зовнішню
сторону предмета, й «розшифровувати» його внутрішню сутність, соціально
значущу інформацію, виражену відповідними знаками [6, с. 14].
Знакове вираження культури, її смислове наповнення через мистецтво
стає для особистості, зокрема педагога-музиканта, джерелом життєвого і
професійного досвіду, засобом реалізації культурних норм, цінностей на рівні
загальнолюдської і національної культури. О. Рудницька доводить, що кожна
етносоціальна спільнота характеризується єдиним семіотичним полем –
системою загальновідомих для всіх її представників знакових засобів, зокрема
засобів художньої символіки, що забезпечує взаєморозуміння та взаємодію
членів суспільства [6, с. 14]. Національні здобутки мистецтва акумулюють
образи художньої картини етносу, виражені у мистецьких, зокрема музичних,
творах, у процесі сворення й інтерпретації яких вчитель музичного мистецтва
має реалізувати педагогічну майстерність, виконавську та сценічну культура.
Відповідно професійна діяльність вчителя музики має грунтуватись на
принципі культуровідповідності, який, на переконання О. Олексюк, «забезпечуючи
збереження, передачу, відтворення і розвиток культури засобами освіти, передбачає
орієнтацію на встановлення духовного взаємозв‘язку між собою і своїм народом,
переживання почуття своєї приналежності до національних традицій» [3, с. 28].
Через реалізацію принципу культуровідповідності, крізь призму культурних
норм життя, культури людських цінностей у процесі декодування художньої образності, втілення її у сценічному образі відбувається формування майбутнього вчителя музичного мистецтва з високим рівнем сценічно-образної культури.
Відповідно на окрему увагу заслуховує визначення сутності аксіологічного
підходу у контексті проблеми формування сценічно-образної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва. Мистецтво сприяє формуванню ціннісних
орієнтацій, естетичних смаків, зумовлює розвиток здібностей і формує потреби
особистості щодо краси у житті. Естетична функція мистецтва створює можливості для набуття естетичних знань, мистецьких умінь, здатності до творчості і
сприйняття мистецтва. Залучення особистості у мистецьке середовище детер168

мінує самопізнання особистості, усвідомленість самооцінки. Адже людина ор ієнтується на загальнолюдські цінності, розуміючи їх пріоритетне значення, що
є однією з форм усвідомлення досягнень культури людства. Саме мистецтво, на
переконання Ю. Борева, забезпечує соціалізацію особистості, формуючи її соціально-творчу активність [1, с. 479].
Цінності культури, людського життя, виховання, навчання, професійної
діяльності у майбутнього вчителя музичного мистецтва формуються у про цесі
аксіологічно зорієнтованої професійної підготовки. З-поміж цінностей вчителя
науковці акцентують увагу на таких, як: гуманістична педагогічна позиція, ос обистісна відповідальність за учнів, розуміння сенсу педагогічного фаху, вибір
професійних цінностей тощо. Водночас цінністю професійної діяльності майбутнього вчителя музики має бути ціннісне ставлення до музичних творів як до
феноменів культури, у яких акумульований досвід поколінь, усвідомлена поз иція у напрямі ставлення особистості до професійної діяльності як чинника розвитку музичної культури загалом і особистісної й професійної культури зокрема.
Ці якості дозволяють вчителю розвиватись як успішна особистість, задовольняти
потреби у творчій самореалізації, самовдосконалюватись у професії.
Таким чином, формується особиста професійна установка на реалізацію
саме музично-педагогічних цінностей у процесі професійної діяльності, серед
них, на думку О. Олексюк [3, с. 28], є світ музики як носій музичних істин і м узичних цінностей, особистість учня як найвища цінність, а також особистісні
смисли, індивідуальні здібності, життєвий досвід тощо.
У вищих мистецьких навчальних закладах здійснюється не лише фахова
підготовка майбутнього викладача, але й відбувається формування його світогляду, його морально-естетичних, національно-патріотичних та духовних
цінностей. Для фахівців сучасної освіти важливим є не стільки засвоєння нео бхідної суми знань, вмінь та навичок, але й урахування культурологічних аспектів підготовки майбутніх вчителів, що передбачає формування у студентів
загальної та педагогічної культури, життєвих цінностей та високої духовності.
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ТВОРЧИЙ ДОРОБОК О. ПУШКАРЬОВА ЯК ВИЯВ НОВИХ
ЕКСПЕРИМЕНТІВ У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ ВИТИНАНКИ
Наприкінці ХХ ˗ початку ХХІ століття мистецтво традиційної витинанки
набуває масового культурного явища. Витинанка набирає інтенсивного розвитку та стає різноплановою. Традиційні технічні прийоми виконання успішно використовують у поліграфічній продукції, оформленні сучасних інтер‘єрів,
театрально-декоративному мистецтві. Витинанка широко застосовується як у
пошуку творчих джерел, так і у вживанні інтерпретаційних методів дизайнерських практик моделюванні костюма. Сучасні майстри працюють у традиціях
народного витинанкарства викладаючи в освітньо-мистецьких закладах, художніх школах та гуртках при будинках творчості. Значний вплив у розвиток
сучасного мистецтва витинанки мають професійні художники, які експериментують, примножують та розширюють художні межі декоративного творення.
Професійні художники, такі як: А. Пушкарьов, М. Теліженко, О. Вакуленко,
Д. Власійчук, М. Ващенко, О. Городинська, О. Пілюгіна та інші, демонструють
новітні пошуки, сміливі експерименти синтезуючи різноманітні види мистецтв
у авторській манері виконання. Одного із когорти найкращих професійних художників українського мистецтва витинанки визначають Андрія Пушкарьова.
Діапазон його творчості надзвичайно різноплановий і широкий, що є доцільним
і визначає актуальність дослідження, метою якого ˗ мистецтвознавчий аналіз
творчого доробку художника на матеріалах персональної виставки «Птах як
провісник свободи» (2017 р.) НМУНДМ м. Києві.
Вивчення й дослідження української витинанки як унікального й високопрофесійного твору привертає увагу не лише народних майстрів, професійних
художників, але й науковців, етнографів, мистецтвознавців. Цінним внеском у
висвітленні й дослідженні української витинанки в декоративно-ужитковому
мистецтві є наукові праці провідних вчених: Бутник-Сіверського Б. [1 с.10], КараВасильєвої Т. [6, с.132-135], Косицької З. [7, с.1914; 8, с.256], Свередюка Р. [2],
Селівачова М. [9], Станкевича М. [10, с.26-28; 11; 13, с.15; ], Шевченка Є. [14,
с.5; 9] та інших. Важливими теоретичними матеріалами для ґрунтовного аналізу української народної витинанки визначаються фундаментальні багатотомні
праці, присвячені історії декоративного мистецтва ХХ – початку ХХІ століття.
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Одними із яких є: Історія декоративного мистецтва України: У п‘яти томах
(2007-2016 рр.), [3; 4; 5], де в окремих розділах розглядається історія мистецтва
витинанки.
Формування мети дослідження полягає у проведенні мистецтвознавчого
аналізу творчого доробку Андрія Пушкарьова за матеріалами персональної виставки «Птах та вершник як провісники свободи» (графіка, витинанка, писанка), що
проходила у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва м. Києві 2017 році. Вияв новітніх пошуків художника у сучасному мистецтві
витинанки.
Роботи А. Пушкарьова серед більшості професійних художників та народних майстрів вирізняються авторським виконанням та особливою стилізац ією. Творчий доробок художника, розкиває історичні теми, одними із яких є:
ліричне кохання, козацтво, язичество, православ‘я, Трипільська культура та інше. В декоративних панно витинанки переважають зображення сюжетної багатофігурної композиції, які набувають ознак станковізму. Композиції митця
вражають емоційно-філософським змістом і випромінюють потужну енергетику. Образи й сюжети минувшини в його творах актуальні і нині. У роботах
останніх років художник звертається до тем Революції Гідності та війни на
Сході України. [14]. Це засвідчує персональна виставка професійного художника «Птах та вершник як провісники свободи» (графіка, витинанка, писанка), яка
відбулась у виставковому залі НМУНДМ 2017 р.
А. Пушкарьов у своїй творчості експериментує шукаючи сучасні прийоми відображення. Декоративні панно зазвичай, виконані на контрасті. Тло паперу завжди майже біле, його покриває орнаментально-сюжетна композиція
витинанки у техніці вирізування тонована у авторській манері виконання. Загальна сюжетно-тематична композиція побудована на основі симетрії і набуває
ознаки станковізму. Стилізовані фігури в образах козаків статичні. Саме, такий
творчий прийом вирізняє художника-графіка поміж інших, виокремлює авторську неповторність, його індивідуальний характер виконання та визначає ідентичність автора. Авторськими новаціями наповнені твори: «Замріяні козаки»
(2013), «Вершники біля нічної яблуні» (2012), «Диво золотого дощу» (2013),
«Звуки ангелів» (2013), «За птахами» (2013) та інші.
Тематичний сюжет витинанки «Замріяні козаки» (2013) узагальнюють
стилізовані людські постаті козаків ˗ вільних, незалежних людей. Загальна
композиція декоративного панно статична, в центральній частині стилізоване
дерево життя, біля якого симетрично розміщені в повний зріст чоловічі фігури
˗ статичні. Обличчя козаків мрійливо повернуто до сонячного неба.
У виготовленні декоративних панно витинанки, автор користується прийомами асиметрії у побудові вертикальної чи горизонтальної композиції, прикладами яких є твори: «Я козак ˗ запорожець» (2008), «Лети в червоний захід,
пісня» (2008), «Заграй козак поки спокійно» (2009) та інші. Тематичні композиції
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зображають героїчний образ козака верхи на коні, козака з бандурою ˗ Мамая,
козака з шаблею, передаючи динамічність руху загальної композиції. Образна
тематика цих панно наповнює твір символічною мовою, занурює до джерел національної духовності та глибинних корінь наших пращурів. А. Пушкарьов
експериментує із тлом паперу, застосовує легкі графічні прийоми. Графічні
прийоми зустрічаються і на кольоровому тонуванні з якого вирізається композиційна фігура, що є новим пошуком у творенні сучасного мистецтва витинанки. Авторські витинанки набувають станково-декоративних ознак.
Авторська стилізація наповнена героїчними образами, які домінують у
вигляді різноманітних антропоморфних одно фігурних та багатофігурних ко мпозиціях. Фантастичні птахи – символи, в яких відчувається динаміка руху сповнена особливим філософським змістом. Символічні птахи у творчій практиці
автора, зображуються у всіх композиційних рішеннях декоративних панно. Зображення символічного вільного птаха, можна умовно вважати візитівкою автора. В кожній авторській витинанці відчувається мистецький професіоналізм
художника. Адже професіоналізм потрібен для того, щоб набути незалежності у
пошуках нових шляхів творчого самовираження.
Здійснивши короткий мистецтвознавчий аналіз творчості А. Пушкарьова,
ми дійшли висновків, що на основі сміливих експериментів, художник використовує симбіоз різних видів мистецтва. Це дає можливість створювати сюжетні
композиції у авторському стилі виконання. Так декоративні панно виконані у
витинанках набувають самостійних ознак станковізму. А. Пушкарьов звертається і відображає у творчому доробку історичні теми українського козацтва,
що є цінним джерело національної духовності нашого народу. Творча спадщина художника захоплює неповторністю та демонструє нові пошуки самовираження у мистецтві витинанки і є важливою складовою частиною національної
культури, яка безпосередньо впливає на розвиток української витинанки та інших видів декоративного й образотворчого мистецтв.
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УДК 130.2:39
Личковах В.А.,
д. філос. н., професор,
НАКККіМ (м.Київ, Україна)
ЕТНОКУЛЬТУРОГРАФІЯ ЯК СИНТЕЗ НАУКОВОГО
І МИСТЕЦЬКОГО ПІЗНАННЯ СВІТОВІДНОШЕННЯ НАРОДУ
Етнокультурографія, на нашу думку, – це синтез наукової й мистецької
рефлексії, що поєднує знання філософії етнокультур з їх образотворчим відтворенням художньо-естетичними засобами. Зокрема, етнокультурографія в малярстві вимагає особливого типу дискурсу, де метафізика, естетика, семіотика,
хронотопіка регіону перехрещуються з художнім баченням, індивідуальною
арт-практикою митця. У цій ситуації «духовна географія» краю (Фосильйон),
його культурний «ландшафт» втілюються у візуальних образах, естетично переживаються через «графію» малярського мистецтва, тобто живописно, у симфонії кольорів і архітектоніці малюнка. Етнокультурографія тут набуває
наочного, художньо-візуального характеру, але виконує не ілюстративну функцію, а стає самостійним методом етнокультурологічного дослідження. Митець
фактично перетворюється в дослідника, підтверджуючи пророчі слова Леонардо да Вінчі, що живопис – то найвища наука, і сполучаючи, подібно до нього,
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теоретичні і художні методи, наукові й мистецькі дискурси в єдине ціле. Філософія етнокультури як новітній напрямок народознавства [див. 3] збагачується,
відтак, мистецтвознавчими рефлексіями, образами мистецтва як «дзеркала» і
«задзеркалля» географії, світовідношення, етноментальності, культурної історії
й духовності окремих народів.
Для митця-етнокультуролога чи не найважливішим у такій художньодослідницькій діяльності є знання і переживання етнохронотопів, з яких вибудовується загальна картина світовідношення народу, національного «Космо Психо-Логосу» (Г. Гачев). Тонке відчуття особливостей часу і простору «інших
берегів», занурення в глибини екзистенції, вкоріненості нації в свою Землю і
Небо вимагають естетичної транспозиції митця-дослідника, його «перенесення»
в нові для нього плани етнонаціональної культури. Тут на допомогу приходять
численні гомології в синхронії та діахронії культур, їхній «діалог», а головне –
етнокультурна інтуїція митця, його здатність «Чуже» переживати як «Своє»,
толерантно бути не лише мислячою, а й чуттєвою «очеретиною» (Б. Паскаль).
Онтологічною, геокультурною й естетичною основою такої здатності є входження в хронотопи етнокультури, культурологічна й мистецька герменевтика
архетипів, імен, універсалій і сигнатур національного життя, їх розуміння й відтворення в живописних образах світовідношення, – матриці культури.
Розглянемо особливості етнокультурографії як різновиду культурологічного дискурсу на прикладі творчості київського художника Анатолія Фурлета,
який звертається до репрезентацій етнокультури у своїх живописних і графічних образах, зокрема у циклі картин «Кам‘яна могила». Ми вже писали про
А.Фурлета як «реставратора астрального світу» [2], маючи на увазі його малярський вихід в енергоінформаційний простір духовності, в семіотику метафізичного буття. На разі йдеться про художню реставрацію містичного світу предків,
пов‘язаного з «Кам‘яною могилою», як «порталом» неземних хронотопів, де
віддавна й до сьогодні зберігається енергетика таємничих зв‘язків із Космосом.
До того ж А. Фурлет дещо переінакшує ці розповсюджені уявлення про космологічну суть «Священного пагорба», акцентуючи його земне цивілізаційне значення як одну із перших сторінок вселюдської історії, тим паче, на теренах
сучасної України.
Автентичний дух «Кам‘яної могили» відтворюється у Фурлета перш за
все через графіку. І не дивно, адже десятки тисяч років праукраїнської історії
відчуваються тут спочатку як «тіні забутих предків», закарбовані у петрогліфах
«чуранг» – доісторичних піщаників третинного періоду з тотемними знаками,
семіотикою стародавніх культів. Різнобарвне степове життя пращурів, жива колористика прадавньої магії начебто давно вже повицвітали від пекучого сонця
Великого Степу і Великого Часу, залишившись як спогад у найдавніших в світі
письменах, символічних обрисах стародавньої пракультури.
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Анатолій Фурлет намагається дешифрувати ці таємничі знаки і, фактично, створює новий код «Кам‘яної могили» – графічно-живописний. Точніше, в
його графіці відбувається так зване «подвійне кодування» – одночасно міфологічний і постмодерністський прийом образотворення. Петрографічні коди
Аратти немов оживають в ієрогліфічних кодах Фурлета – здійснюється естетичний акт їхньої реставрації, а, може, і «реінкарнації», як про це говорилося на
ІХ Всеукраїнському фестивалі «Мамай-fest» [див. 2].
Коди культури тут зародились,
Аратта першу державу дала,
Може, портали космічні відкрились,
Яв артанійський де перебува.
Нав міфотворчий тут теж розігрався,
А Прав небесний і досі шука
Матір Природи, земну Magna-Mater,
Оріїв-аріїв що окриля.
Графіті перші як ті піктограми
Иєрархічний порядок печер
Ладно тримають подальш від вандалів,
Акведук Духа наповнюють вщерть…
Цей культуротворчий дух «Кам‘яної могили» реставрується художником
у графічних і живописних роботах, навіяних «чурингами», що пробуджують
«бажання творити». Не тільки закодовані петрогліфи, а вся кольорова гамма
посередницького (між Землею і Небом) життя і ритуалів відтворюються на його
ірреальних, як завжди, мозаїчно-мерехтливих полотнах. При тому виникає враження, що ми сприймаємо не всі кольори, які бачить художник, і що за межами
нашої перцепції й фурлетівських образів існують ще й інші кольори Всесвіту,
не кажучи вже про барви інших галактичних вимірів. А чи бачили їх наші далекі предки? («Ритуал 13 чуринга»).
У зв‘язку з цим закрадається підозра, що у деяких полотнах митця відображене не звичне для нас земне споглядання сучасників (від автора до сприймачів), а те, як бачили світ автохтони «Кам‘яної могили». Враження це
підсилюється не тільки незрозумілими й навіть «чужими» для нас кольоровими
сполученнями і раптовими акордами «диких» фарб, а й знаками і символами на
їхньому вулканічному тлі, яке вивергається з глибин земної історії й космічної
позачасовості («Край синього неба»).
Є і замальовки первісного життя, яким воно було у гармонійному єднанні
з природою, Сонцем і зірками. У бажанні наблизити весну степові номади влаштовують весняні ритуали, урочисто зустрічають золотий ранок і спекотний
полудень, слухають голос трави і йдуть «до Колаксая». Любов‘ю до живого, до
квітів, тварин і людей просякнуті полотна «Моя квітко», «Рожевий звір», «Моя
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ти золота» та й, практично, всі інші. Висновок: давня цивілізація «Кам‘яної могили» була не тільки космічною, а й екологічною та гуманістичною (чого бр акує зараз!).
Зв‘язок між часами, цивілізаціями, Землею і Космосом намагається налагодити сам художник. В автобіографічному творі «Ультрамариновий перевізник» він обігрує відомий міфологічний сюжет про зв‘язківця поміж світами.
Його «Харон» і човен під сакральними вітрилами чомусь нагадують астронавта
біля космічного корабля, а загадкова постать на передньому плані схожа на
одягненого у скафандр чи то землянина, чи то інопланетянина із давньою символікою Сонця. А може, це сам митець, що теж виступає у ролі «перевізника»?
Картина світла, життєдайна, оптимізуючи, а ультрамарин дає надію, бо символічно сполучає в собі мудрість і свободу. Подібної колористики «індиго» все
більше з‘являється в нових роботах А.Фурлета [див. 4].
Ідея перевізництва посилюється сутнісно притаманною митцеві манерою
творення багатошаровості образу. І у графіці, і в живописних роботах немов
паралельно співіснують різні світи, хронотопи, земні й небесні виміри. І майже
всюди їх простромлює якась вертикаль – людської постаті, древа життя, квітки,
піраміди, трикутника, шнурового орнаменту тощо. Виникає враження рухукрізь-простір, осьової лінії часу, на яку нанизуються космічні просторища і часові еони, творячи події вічного життя як «спів-буття буття». Може, саме цей
ментально-естетичний рух «нанизування» багатошаровості зображення і перетворює фактуру і колористику фурлетівських картин у своєрідне «намисто», що
мережливо-калейдоскопічно складається з розмаїтих фрагментів буття, вражень, спогадів, мрій. А ще з‘являється відчуття, що все побачене художником і
нами на його картинах – це те, що супроводжує його на шляху «від тернин до
зірок» як Перевізника, що сполучає світи і часи, душі та долі.
«Кам‘яна могила» з‘явилася Фурлету як портал міжчасових і міжпросторових переміщень, трансформацій, трансферів. У «колодязях часу» і «тунелях
перельоту» митець поєднує в одне віртуальне ціле найдавнішу історію праукраїнської Арати з її космогенезом та етнокультурографією. «Кам‘яна могила» – це
найдавніше в світі джерело писемності. Історико-культурне значення Священного пагорбу поблизу Мелітополя відзначили науковці В. Даниленко,
В. Довгич, М. Красуцький, Б. Михайлов, М. Рудницький, М. Чмихов, В. Шаян
та багато інших теоретиків первісної культури. Як свідчить польський санскритолог М. Красуський, ще в V–IV тис. до Христа волхви святилища в Кам‘яній
могилі карбували написи на чурингах дошумерською і шумерською мовами. А
за припущенням колишнього директора заповідника Б. Михайлова, уже тоді на
Подніпров‘ї склалася ціла система «латинських» і «кириличних» літер [див.1,
с.8], які на полотнах А. Фурлета набувають вигляду рун (скандинавських рунічних написів) та інших древніх письмен, а також авторських стилізованих ко176

дів-позначень. Всі вони так чи так нагадують відкриті Б. Михайловим серед петрогліфів печери «Підкова» (№53) піктографічні і буквенні знаки, відомі згодом
у багатьох культурах Дворіччя, Середземномор‘я, Північного Причорномор‘я.
А там, де писемність, – там і етнокультурогенез.
Про найдавніші корені праукраїнської культури Арати розповідають і міфологічні мотиви картин А. Фурлета з циклу «Кам‘яної могили». Передусім, це численні постаті «берегинь», які сакралізують простір магічних ритуалів, архетипів
Світового дерева і Світового яйця, тотемних тварин і птахів, священних рослин і
квітів. Функцію «перевізника» виконує і міфологічний олень, який у багатьох стародавніх народів перевозив душі померлих на «той світ» (на картині «Ранковий
петрогліф» він теж ультрамаринового кольору із золотаво-райдужними вкрапленнями). Відтак, малярська етнокультурографія «Кам‘яної могили» має власний міфологічний Sacrum – світ святостей, де люди йдуть «до Колаксая» –
вождя, жерця, пророка, а може, й «перевізника».
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УДК 37.015.31:75.071.1
Ляйтнер О.Є.,
здобувач, НАОМА
(м. Київ, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ
Т.М.ГОЛЕМБІЄВСЬКОЇ
Творчість та викладацька діяльність мисткині Тетяни Голембієвської займає одне з найпочесніших місць у історико-культурній та педагогічній спадщині України. Т.Голембієвська – є видатним майстром станкового живопису,
автором всесвітньо відомих творів, що увійшли до Золотого фонду образотво рчого мистецтва,активним громадським діячем та талановитим педагогом, яка
виховала цілу плеяду знаних українських та іноземних митців, учасників багатьох національних та міжнародних виставок та пленерів.
Майбутня велика художниця, закінчивши Київський державний художній
інститут (1962 р.) та навчання у творчих майстернях Академії мистецтв СРСР
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(1965 р.), у 1968 році розпочала свою педагогічну роботу у стінах своєї альмаматер КДХІ (де працюватиме все життя). У 1984 році Т.М.Голембієвська отримала звання професора.
У 1989 році була призначена керівником живописної майстерні Київського
відділення творчих майстерень Академії мистецтв СРСР (аж до розпаду Радянського Союзу). З 1998 року – по сьогодення – є керівником групи аспірантівстажистів станкового живопису Національної академії образотворчого мистецтва і
архітектури.
Певні принципи творчого методу художниці, а саме соковитість мазків,
динамізм та колоритність композиції, на думку деяких дослідників та колег,
дають привод вважати Т.Голембієвську феноменом двох епох. Адже її живопис
не є, ані опозиційним пануючому художньому творчому методу, ані ординарним-класичним соціалістичним реалізмом. Її витвори мистецтва сповнені гуманізму, пристрасті до життя та силою.
Творчо-педагогічному мисленню Голембієвської притаманні аксіологічні
характеристики, які відобразилися в її світоглядному баченні, естетиці та вільному трактуванню канонів краси (особливо це питання жорство ставилося за
радянських часів), що безперечно благотворно вплинуло на багато поколінь послідовників та студентів майстрині. Голембієвська завжди цінувала щирість
творця, небайдужість та професіоналізм. Протягом п‘яти десятків років, Голембієвська намагається виховати ці якості у своїх студентів та аспірантів. Їй вд ається, зберегти індивідуальність кожного, не гублячи їх власне світосприйняття
та інтерес до розробки якоїсь «власної» теми. Серед найвідоміших послідовників та учнів Тетяни Голембієвської є: Ковальчук О.В., Яланський А.В., Гуйда
М.Є., Зорко А.Є., Ясенів О.П. та інші.
Хоча її творчість й охоплює дві зовсім різні за змістом культурноісторичні епохи, вона залишається яскравим прикладом творця, який ніколи не
зупиняється, оточуючи світ навколо себе прекрасним, та залишається взірцем
для багатьох поколінь.
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УДК 7.072.2+7.071.1
Макаренко Л.П.,
канд. мист.,
Київський університет
ім. Бориса Грінченка
(м Київ, Україна)
ЛЕВ КОЛОДУБ: ОРКЕСТРОВА ТВОРЧІСТЬ І ФОЛЬКЛОР
У наш час, із зміною умов життя та стрімким історично-технологічним
процесом, музичний фольклор поступово втрачає свою функцію, яка в минулому була нерозривно пов‘язана з життям, побутом та віруваннями людини. Сучасний ритм життя формує нове ставлення до народної творчості. Починаючи
від збереження її як пам‘ятника культури і до творчого переосмислення та використання у композиторській творчості, що надає йому нового життя, зберігає
для майбутніх поколінь. Саме метод творчого опрацювання та трансформації
фольклорного першоджерела є характерною рисою творчості видатного українського композитора та педагога Лева Миколайовича Колодуба. Лев Миколайович Колодуб – сучасний український композитор і педагог, професор, дійсний
член (академік) Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України,
народний артист України (1993), кавалер ордена ―За заслуги‖ III ст., Лауреат
Національної премії ім. Т. Шевченка (2010), професор кафедри композиції
НМАУ ім. П.І. Чайковського.
Багатогранна мистецька діяльність Л. М. Колодуба становить важливий
етап історії розвитку української музики та потребує комплексного вивчення.
Однією з перших небагатьох ґрунтовних праць, що присвячена творчому шляху
композитора є дослідження А. Мухи ―Українська Карпатська рапсодія Левка
Колодуба‖ (1963) у якому автор здійснюючи детальний аналіз симфонічного
твору, звертає особливу увагу на застосування композитором західноукраїнського фольклорного мелосу у поєднанні із сучасними засобами оркестрового письма та окреслює деякі особливості композиторського стилю, що на думку
науковця, тісно пов‘язаний з традиціями народного музикування [3].
У монографії М. Загайкевич ―Левко Колодуб. Творчі портрети українських композиторів‖ (1973) представлено в хронологічний послідовності аналіз
творчої діяльності молодого ще тоді композитора [1].
Твори, які були написані Л. Колодубом після 1973 року, частково знаходять своє висвітлення у статтях і замітках переважно оглядового змісту та не
охоплюють всі напрацювання композитора. Важливим джерелом для аналізу
фольклорних засад оркестрового мислення митця є матеріали науковопрактичної конференції – ―Левко Колодуб: сторінки творчості‖, що відбулась в
НМАУ ім. П.І. Чайковського у 2005 році (8 червня), з нагоди 75-річчя від дня
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народження композитора. У збірник наукових праці за матеріалами конференції,
увійшли статті: Т. Бачул, О. Берегової, К. Білої, М. Гордійчука, М. Загайкевич
О. Зінкевич, Б. Працюк, А. Терещенко та інших.
Творчість Л. Колодуба – багатогранна і різноманітна та охоплює низку
музичних жанрів. Зокрема, композитор здійснив вагомий внесок у розвиток музично-драматичного жанру, ним створено чотири опери: ―Дума про Турбаї‖
(1951), ―Пробудження‖ (1976), ―Незраджена любов‖ (1985), ―Поет‖ (1988), чотири оперети, два балети та багато інших камерних та симфонічних творів. Однак, саме оркестрові твори митця вирізаються найбагатшою фольклорною
колористикою.
В оркестрових творах Л.Колодуба чільне місце посідає звукове втілення
програмності, що тісно пов‘язано з фольклором та історією України. Зокрема,
програмним заголовком наділені майже всі твори композитора, серед них і дванадцять симфоній. Також і окремі частини творів – сім у циклі ―Сім українських народних пісень‖, шість у ―Турівських піснях‖, чотири у ―Гуцульських
картинках‖ та три у Симфонії № 5. Цікавим зразком втілення програмності може слугувати Симфонія № 2 ―Шевченківські образи‖, де програму містять всі
п‘ять частин (заголовки із віршів Т.Шевченка, поєднані із живописними, графічними або архітектурними творами про життя та творчість Т. Шевченка українських художників В. Касіяна, І. Їжакевича, В. Куткіна, М. Божія та М. Манізера).
В оркестрових творах Л. Колодуба чітко простежується мелодичний первень. Розробляючи мелодичне зерно, композитор використовує як традиційні
засоби тематичного розвитку (варіаційний, імпровізаційний), так вдало застосовує і сучасні методи розробки (вільне перетворення тематичних елементів),
що, у першу чергу, ґрунтуються на відтворені внутрішньої семантичної сутності національного фольклору. В авторських темах, що наближені до автентичних, мелодія стає одним із основних виразових засобів, домінуючим у розвитку
якої є відтворення як вокального мовно-речитативного типу інтонування (лінеарний або остинатно-поспівковий вид тематизму, оспівування опорних звуків,
специфічні архаїчні каденції), мелодико-тематичних принципів народного інструментального музикування (імпровізаційність, моторність, контрастність,
відтворення нетемперованого строю), так і пейзажне колористичне зображення
звуків природи. Зокрема, це специфічна тема з форшлагами в “Українських
танцях” (№ 21), що змальовує пташиний спів; ―плач‖ альтової флейти у Симфонії № 5, який імітує жіночий голос; терцеві інтонації відтворюють ―гойдання
колиски‖ у “Семи українських народних піснях” (4 ч.); імпровізаційні награвання скрипки у “Семи українських народних піснях” (“Пішла б на музики…” 7 ч.)
імітують манеру гри народного музиканта.
Композитор, цитуючи народний мелос або застосовуючи власні приближені до народних теми, вдало відтворює етнорегіональні прикмети фольклору,
зокрема:
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західноукраїнський – у частині № 11 з циклу ―Українські танці‖, де
зображується народний гуцульський танець ―Чабан‖, у першій частині Симфонії №10 (ц. 21) та у циклі ―Гуцульські картинки‖;
центральноукраїнський – у Симфонії № 8 (―Прилуцька‖), у циклі ―Турівські пісні‖, у циклах ―Українські танці‖ та ―Сім українських народних пісень‖;
східноукраїнський народний мелос представлено у частині № 14
(ц.81) із циклу ―Українські танці‖, в якій відтворюється тематичний матеріал
близький до жанру частушок.
Важливою рисою індивідуального стилю композитора є полістилістика,
що проявляється у колажності (пряме цитування фольклору (―Українські танці‖) та симбіотичності, що проявляється у трансформації фольклору та стильових особливостей як минулого (Симфонія № 3 ―В стилі українського бароко‖)
так і сучасного (Симфонія № 5 ―Pro memoria‖).
Для створення картини масового дійства Л. Колодуб, застосовуючи виразові засоби оркестрового письма, відтворює основні прийоми народного музикування, зокрема, манеру гри ансамблю троїстих музики, що відбувається
завдяки імітації характерної гомофонно-гармонічної фактури, імпровізаційності
мелодичного вислову та специфічного тембрового розвитку. Шляхом контрастування, композитор створює відчуття змагання, що також є характерними для
такого народного ансамблю. Всі ці прийоми можна простежити у таких творах,
як ―Гуцульські картинки‖, ―Сім українських народних пісень‖ (7 ч), ―Троїсті
музики‖, ―Українські танці‖(№ 4)). У частині № 14 із циклу ―Українські танці‖,
хорал засурдинених труб, яскраво імітує звучання рогового оркестру.
Опорним стержнем у побудові композицій виступає лейттематизм, що тісно пов'язаний із сонористичним відтворенням природніх явищ або фольклорною семантикою. Зокрема: у частині № 6 ―Тече Річка Невеличка‖ з циклу
―Українські танці‖ розробляється лейттема води, у ―Гуцульських картинках‖ –
тема трембіти, а у Симфонії №5 – тема ―кроків‖ [2, с. 179].
Отже, Л. Колодуб симфонізуючи формоутворюючі елементи національного
музичного фольклору, такі як, мелодія, гармонія, ритм, фактура та інші, автор гармонійно синтезує їх як із класичними, так і з сучасними засобами оркестрового письма. Однак, переосмислюючи народний мелос, основним завданням, що ставить
собі композитор – відтворення образно-семантичної сторони національного фольклору, його внутрішньої символіки та глибинного філософського змісту.
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ОСНОВНІ РИСИ ЗОБРАЖЕННЯ ПОСТАПОКАЛІПСИСУ
В УКРАЇНСЬКИХ ВІДЕОІГРАХ
Однією з найпоширеніших тем сучасних відеоігор є апокаліптична, і
українські відеоігри не є виключенням. Більше того, українські розробники
створили одну з найвизначніших ігор цього жанру – S.T.A.L.K.E.R. Звісно,
український доробок у подібних відеоіграх значно більший, і складається як
мінімум з десяти ігор (3 в серії S.T.A.L.K.E.R., 2 – в серії Metro та Collapse та
ігри, що мають лише одну частину – You are Empty та Cradle), мотиви й медіакультурні особливості репрезентації постапокаліпсису в яких і будуть джерельною базою даних тез. Есхатологічні мотиви у відеоіграх досліджувалися М.
Подвальним, О. Пожаровим. З точки зору ігрового дизайну дане питання розглядалося Д. Пінчбеком. Але дослідники не розглядали особливості постапокаліпсису в українських відеоіграх з точки зору медіакультури, що і зумовлює
мету даних тез.
У даних тезах постапокаліптичний стан варто розуміти в широкому смислі, як «створення якісно нового соціального простору, смерть старого порядку
та поява нового»[1]. Виділимо загальні місця, спільні для переважної більшості
або навіть усіх зазначених відеоігор (в іншому випадку характерні риси, що відрізняються, будуть зазначено окремо):
Катастрофи, які проходять в українських відеоіграх, як і в більшості мейнстримних постапокаліптичних продуктах, уникають притаманних для класичної есхатології християнських мотивів, пропонуючи замість цього середовище,
в якому спасіння залежить від волі самого гравця. З іншого боку, на прикладі
You Are Empty, гри про невдале створення ідеальної радянської людини за допомогою спеціального пристрою, яке неправильно спрацьовує та створює з амість цього небезпечних мутантів, бачимо, як автори іронізують навіть над
світською ідеєю самостійної людини, яка в змозі врятувати світ. У фінальній
сцені персонажу гравця говорять, що насправді експеримент був вдалим, і саме
він – самодостатня і сильна людина, що подолала усі перешкоди, і є тією самою
ідеальною людиною. Зведення гравця до інструменту, яке достатньо цинічно
реалізовано, з одного боку розкриває маніпулятивний характер відносин між
розробниками та гравцем, а з іншого – цинічно демонструє нову культурну логіку гравця-виконавця. У грі, в якій єдиним способом взаємодії з середовищем є
знищення активних «ворожих» об‘єктів, така логіка виглядає безальтернативною
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(або, як у хрестоматійній грі Г. Фраски «12 вересня», де дії щодо «боротьби з тероризмом» створюють ще більше терористів, і єдиний вихід – припинити гру).
Культурне зрушення в бік світськості зрозуміло та відповідає сучасним
тенденціям у масовій культурі, де релігійне спасіння замінюється на політичне
спасіння – зміни налаштувань системи, яка приводить до нового світу. Але в
більшості українських постапокаліптичних іграх немає особливих шляхів спасіння. Виключенням є досить фінал гри Cradle, в якому кохання між синтетичними тілами людей стає тим поштовхом, який припиняє катастрофу.
Апокаліпсис у сучасній відеогрі сприймається як перманентний стан напр уження, вирішення якого носить часто тимчасовий характер.
У результаті спасіння світу, що проходить завдяки активній діяльності
гравця, як вдало зазначив О. Пожаров, «не здійснюється перетворення людства
або універсуму»[2, 130]. Найчастіше в українських пост апокаліптичних іграх
світ просто «відкатується», як комп‘ютерна програма, до стану, коли катастрофа повинна була б початись та зупиняють її причину. Інколи перетворення не
проходить і на рівні конкретного індивідуума – герой You are empty після вбивства вченого, пристрій якого став причиною апокаліпсису, стає жертвою нападу
охорони. Хоча автори залишають фінал відкритим, зрозуміло, що єдине, на що
спроможна буде така «ідеальна людина» – виконувати поставлені перед нею
задачі. А в одному з «хибних» фіналів гри S.T.A.L.K.E.R., в якій головний герой
просить у Моноліту, який, подібно до кімнати з фільму А. Тарковського, виконує бажання, яке полягає в тому, щоб людство зникло, постапокаліпсис змінюється на кінець світу – герой опиняється серед абсолютної темряви.
В усіх українських постапокаліптичних відеоіграх, окрім Cradle, дія якої
відбувається в монгольському степу десь у майбутньому (в якій все одно деякі
критики знаходять певні елементи радянського футуристичного дизайну), автори звертаються до радянського та пострадянського антуражу, архітектури. Дія
відеогри Collapse проходить у Києві, демонструючи відомі архітектурні
пам‘ятки міста. S.T.A.L.K.E.R. демонструє реконструйовані тривимірні місця з
Чорнобильської АЕС та м. Прип‘ять. You are Empty відбувається в місті, яке
увібрало до себе елементи різноманітних радянських міст і селищ, а в Metro події проходять у Московському метро. Це є цікавим контрастом з постапокаліптичним радянським кіно та літературою, коли автори спеціально змінювали
місце подій гри на країни буржуазного світу. Інколи це використовується для
іронізування над радянською епохою (You are empty), інколи використовується
для ефекту впізнавання (Collapse).
Відсутність загальної концепції апокаліпсису в більшості даних відеоігор
у цілому близьке до концепції більшості голлівудських проектів, де головним є
не стільки життя після апокаліпсису, скільки напруження, відчуття самої катастрофи, яке не зникає протягом всього твору [2, 135]. Виключенням може бути
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S.T.A.L.K.E.R., який частково запозичує цю концепцію від однойменного фільму А. Тарковського.
Як бачимо, дія більшості українських постапокаліптичних ігор відбувається в пострадянському антуражі. Концепції таких ігор відходять від первісного християнського розуміння апокаліпсису, переводячи катастрофу в сферу
світського. Однак у результаті дій у більшості ігор світ не зазнає особливих
змін – ні метафізичних, не політичних. Сучасна українська гра, що стосується
постапокаліпсису, використовує його в першу чергу в якості інструменту для
створення відчуття напруження, для мотивування ігрового виклику.
Література:
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СИЛУЕТ ЖІНКИ В МОДІ ХІХ ст.
Прагнення людини прикрасити, вдосконалити свою зовнішність простежується для всіх періодів історії світової цивілізації. Створення силуету жінки в
моді відбувається різними засобами, проте передусім завдяки зовнішнім ознакам: одягові, макіяжу, прикрасам, зачісці.
Для грецького будинку був призначений хітон, для візиту в гості жінка
одягала гіматіон – великого розміру накидку, яка іноді прикривала навіть її голову. Часом великий гіматіон жінка заміняла пеплосом – довгою красивою
шаллю. Пеплосом в умілих її руках модниця могла при будь-якій зручній ситуації показати свою граціозну фігуру, красиві рухи, вміння зі смаком носити цю
річ. Їй вдавалося витончено й природно поводитися з цим важливим предметом
одягу: вишукано перекинути його через руку, прикрити ним плечі, покласти на
коліна, майстерно поправляючи при цьому складки й розправляючи краї пеплосу, щоб було видно красу його облямівки.
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До сьогодні античний костюм є класичним драпірованим одягом, причому способи цього драпування були настільки професійними, що з ординарного
прямокутного матеріалу виготовлялися найрізноманітніші форми одягу.
Дискурс моди як феномен культури постійно структурує свої формоутворення на основі базових механізмів культури творчості: центрації (культурного
механізму формування просторів різних архаїчних культур), обміну цінностями
(парадигма європейської культури, починаючи з доби античності) та трансценденції, властивої культурі постмодерну [3]. До наших днів античний костюм
залишається класичним зразком драпірованого одягу, причому способи цього
драпування були настільки майстерними, що із звичайного прямокутного матеріалу виготовлялися найрізноманітніші форми одягу.
Останні конструювалися, виходячи з пластичних можливостей матеріалу
й у відповідності з естетичним ідеалом фігури конкретної культурної епохи.
Костюм стародавніх греків характерний пропорційністю, гармонійністю й урівноваженістю. Подібно до античного костюму й сучасне вбрання, традиційно
створене з цілого не кроєного шматка, інколи використовується в якості осно вного одягу. Поширеним є використання численних аксесуарів – хусток, шарфів,
палантинів, шалей, спроможних драпіруватися на шиї, голові, стегнах, сприяючи створенню оригінальних костюмних композицій.
Шаль – велика прямокутної форми хустка. Вона являє собою тонку вовняну
тканину з саржевим переплетенням, облямовану квітковим малюнком або орнаментом. Назва походить з франц. chale, а також англійськ. showl, бере свій початок
від перської sal. Мода на неї поширилася дуже швидко й зберігається досі.
Післяреволюційні моди кінця XVІІІ початку XІХ століття поширилися в
країнах Європи, зокрема Росії, разом із прогресивними ідеями французької революції.
В Росії східні шалі, теплі й легкі, з‘явилися на межі XVІІІ – ХІХ століть.
У кінці XVIII ст. в античній моді переважав білий колір, який асоціювався з
римськими копіями грецьких скульптур, для вироблення яких використовувався
італійський мармур. Знову стали модними легкі платтяні тканини для пошиття
античних моделей жіночого одягу. Для античного плаття були характерні відкриті плечі, висока талія, короткі рукави й велике декольте, модниці іноді додавали до плаття шлейф. Загальному інтересу до античної моди сприяли археологічні
розкопки в Італії й Керчі. Стали надзвичайно популярними подорожі та огляди
древніх руїн. Застосування нових технологій відбілювання матерії активізувало
виготовлення для одягу тонких білого кольору тканин.
Зазначені моделі жіночого одягу античного покрою широко увійшли у
побут жінки XVІІІ – ХІХ століття: вони використовувалися для прогулянок,
різних візитів, для святкування важливих подій й ін. Для їх пошиття брали легкий шовк (фуляр), для оздоблення застосовували оксамитові вставки, оборки,
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рюші й ін. Верхній одяг робили також за допомогою легких тканин, зокрема,
манто або навіть плащі з використанням мережива.
Жінки тієї епохи в своїх романтичних вбраннях були схожі на античні
статуї. Низхідні складки такого одягу підкреслювали природну вроду та граціозність жіночих силуетів, які нагадували, за висловленням мемуариста Ф. Вігеля,
давні барельєфи та античні вази [1].
Тонка шаль становила неминучу приналежність. Шалі з найтоншого пуху
були повітряними й невагомими. На однотонних шалях у стилі ампір часто р обили мальовничу кайму, пришивали золоті кисті. Уміння драпірувати та носити
шаль вважалося чи не найважливішим для жінки. Існував навіть танець із шаллю на балах. Танець із шаллю вимагав грації та вишуканості. Дама повільно поверталася до публіки то обличчям, то спиною, піднімаючи по черзі то праву, то
ліву руку із затиснутою в ній кінцем шалі. Щоб шаль «слухалася» танцівницю,
у неї попередньо вшивали важкі золоті або срібні кульки.
Шалі на тлі скромних білих платтів кінця століття набули важливого колірного акценту у вигляді жінки. Крім того, вони слугували захистом від холоду в епоху античної моди, коли красуні часто вмирали від застуди.
Спочатку шалі були привізними – кашмірські, перські й турецькі. Вони були
великого розміру й робилися з вовни тибетських диких кіз. У провінції Кашмір з
пуху цих кіз виготовлялася тонка вовняна пряжа із шовковим блиском. На кашмірських шалях зображували велике квітуче дерево – символ процвітання й благополуччя. Після поле шалі заповнювали листям, бутонами, квітами й бобами.
Готовий виріб був настільки легким і тонким, що вільно проходив крізь кільце.
Під час перевезення кашмірських шалей їх перекладали гілочками пачулі проти
молі. Це породило наприкінці століття моду на різкуватий запах пачулі.
Оскільки за ціною такі шалі були практично недоступні для більшості
модниць, то в Росії налагодили своє виробництво шалей із застосуванням праці
кріпаків. Це були мануфактури Н. Юсупова, Н. Мерліної, В. Єлисєєвої і Г. Колокольцева. Вони використовували вітчизняну сировину – вовну сибірських
сагайдаків і вігоней. Російські шалі виконувалися в складній техніці двосторо ннього ткацтва, при якій лицьовий і зворотний боки абсолютно збігалися. Сер едина шалі – гладка однотонна, а виткана окремо й пришита до центральної
частини кайма складалася з пишного рослинного орнаменту гірлянд і букетів
троянд, бузку, гіацинтів, конвалій, незабудок і півоній. При їхньому вигото вленні використовувалося до 60 різних кольорів ниток [2].
Робота була кропіткою, для неї були потрібні ніжні пальці дівчат віком
від 17 до 27 років. За десять років такої роботи кріпосні майстрині повністю
втрачали зір. Одну шаль робили від шести місяців до двох з половиною років.
Оскільки шалі коштували недешево, ними володіли тільки аристократки. У світі
особливо цінувалося вміння гарно й невимушено носити шаль. Вона легким
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шлейфом низпадала з оголених плечей, обвивала стан і руки, драпірувалася навколо талії.
Жіночі зачіски прикрашалися різними шпильками та гребенями. Вироблені із золота й срібла, з фігурками звірів та людей, різними скульптурними
групами на кінцях, такі шпильки являли собою справжні зразки творів мистецтва. Гребені вирізали з кістки, цінних порід дерев з використанням інкрустації
дорогоцінним камінням: сапфірами, рубінами, сердоліками. Майстерне різьблення та карбування було звичним у виготовленні прикрас для зачісок.
У ХІХ–ХХ ст. набули поширення так звані постиші (з франц. Postiche перекл. як штучний, накладний) – жіночі накладні локони, що прикріплювалися
до наявного волосся. Ці невеликі пристосування давали можливість урізноманітнити зачіску. З середини ХХ ст. такі аксесуари (а також цілі перуки) почали
робити з акрилового волокна, що знизило їх собівартість.
Секрет довгого життя античного наряду полягає не в оригінальному шитті або майстерному крої; добротність, авторитет і привабливість його досягається цілком доступним й простим способом – лише високоякісним
конструюванням фалд на шматку матерії можна виготовити класичний одяг.
Отже, елементи античних засобів виразності у моді XVІІІ-XІХ ст. в європейських країнах використовували з урахуванням суспільних потреб. Одяг як
механізм середовищного функціонування в його історичному контексті наділявся об‘ємними властивостями скульптури. Тенденції розвитку європейської
моди у XІХ ст. показали активну орієнтацію на античність переважно жіночого
одягу, а чоловічий костюм у своїх формах поступово стабілізувався.
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ДАВНЬОРУСЬКЕ ГОРОДИЩЕ «КНЯЖА ГОРА» ЯК ПАМЯТКА
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
Княжа гора – городище давньоруського часу, розташоване в межах Канівського природного заповідника (Канівський р-н, Черкаська обл.). На Княжій
горі було виявлено 12 скарбів з ювелірними виробами, які є яскравими зразками давньоруського мистецтва. За кількістю екземплярів цієї категорії знахідок
городище поступається лише Києву та Чернігову, що робить Княжу гора визначною пам‘яткою культурної спадщини України.
Основою будь-якого наукового дослідження слугує певна джерельна база.
Від рівня її достовірності та репрезентативності залежатимуть і висновки вчених з
приводу досліджуваних проблем. Оскільки доповідь присвячена характеристиці
джерельної бази, нагадаємо, що планомірні польові розкопки на Княжій горі проводилися трьома дослідниками: Д.Я. Самоквасовим (1876 р.) [1, с. 263 – 264], М.Ф. Біляшівським (1891 – 1892 рр.) [2, 3], та Г.Г. Мезенцевою (1958 – 1965 рр.) [4, 5, 6].
В результаті цих розкопок було накопичено значну кількість археологічних джерел, які представлені масовими та індивідуальними знахідками, а також
залишками житлових і господарських споруд. Ці матеріали зберігаються в різних
музейних установах. Частина з них була опублікована різними дослідниками.
Варто відзначити, що звітна документація та наукові публікації різних
періодів вивчення знахідок з Княжої гори не являються рівнозначними з точки
зору інформативності і відображають рівень розвитку тогочасної археологічної
науки.
Наукові публікації Д.Я. Самоквасова, присвячені Княжій горі – малоінформативні, позбавлені ілюстрацій [1].
Два звіти М.Ф. Біляшівського, опубліковані в ―Киевской старине‖, містять
розгорнуті описи знахідок, здобутих у результаті археологічних розкопок. Автор
розподілив матеріали розкопок на три культурно-хронологічних періоди, названих
―кам‘яна доба‖, ―епоха бронзи‖, ―княжа доба‖. Найбільшу кількість артефактів,
звісно, становлять старожитності давньоруського часу. М.Ф. Біляшівський подав
більш розгорнуту характеристику індивідуальним знахідкам з чорного та кольорових металів, каменю, кістки, проте свідчення про керамічний комплекс Княжої
гори вкрай поверхові [2, 3].
У звітах та публікаціях Г.Г. Мезенцевої вперше з‘являються детальні
описи та креслення археологічних об‘єктів (залишків житлових та господарських споруд), розкопаних вченою на пам‘ятці [6, 7]. Подається інформація про
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матеріали їх заповнень. Текстова частина звітів доповнена додатками ілюстр ацій у вигляді фотоальбомів. Зображення чорно-білі [7]. Фотографії артефактів
також присутні в публікаціях дослідниці [4, 5, 6].
Оскільки після Г.Г. Мезенцевої на Княжій горі не проводилося розкопок
широкими площами, свідчення вченої на сьогоднішній день залишаються єдиним наявним джерелом для дослідження планувальної структури городища та
особливостей споруд, які були на ньому виявлені.
Переходячи до характеристики оригіналів знахідок, власне першоджерел,
потрібно вказати, що вони зберігаються у фондах кількох музейних установ.
Зокрема, це фонди Національного музею історії України (НМІУ), Чернігівського історичного музею (ЧІМ), Археологічного музею КНУ імені Тараса Шевченка (АМКНУТШ), Канівського музею природи (КМП) Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
У фондах НМІУ та ЧІМ зберігається велика кількість матеріалів з дореволюційних розкопок Княжої гори. До них належить масив індивідуальних знахідок з чорних та кольорових металів, каменю, кістки, скла. Масовий матеріал
представлений незначною кількістю одиниць зберігання.
Свідчень про знахідки з розкопок Д.Я. Самоквасова практично не збереглося.
Значно більше інформації відомо про матеріали розкопок М.Ф. Біляшівського. Вони зберігалися у приватній колекції В.В. Тарновського [6, с. 12]. Більшість з них становлять металеві знахідки. Після смерті колекціонера В.В.
Тарновського його приватну колекцію українських старожитностей за заповітом було передано на зберігання до Чернігівського історичного музею [6, 9].
Колекцію знахідок з Княжої гори у зібранні ЧІМ досліджувала археолог
О.Є. Черненко. У своїй дисертації вчена розглянула металеві знахідки з гор одища, яких у зібранні музею значна кількість. Серед керамічних виробів О.Є.
Черненко було подано тільки візантійську амфору [9, с. 94 – 104, 269].
Значна частина матеріалів з дореволюційних розкопок Княжої гори зберігається також в Національному музеї історії України. Ці знахідки привертали
увагу дослідників, велика кількість їх опублікована у роботах І.Н. Шендрик,
О.В. Бондарець, Л. Дідух та ін.
Переважна більшість знахідок 1959 – 1965 рр. зберігається у фондах Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І лише невелика кількість цієї колекції експонується в Канівському музеї
природи. Загальна характеристика цих матеріалів подана в наукових працях
Г.Г. Мезенцевої [4, 5, 6]. Що стосується керамічних матеріалів пам‘ятки, то, на
наш погляд, ця категорія знахідок залишається дослідженою недостатньо.
Окремо слід зупинитися на методиці фіксації артефактів під час археологічних розкопок у різні часи, котра має важливе значення для дослідження
будь-якої пам‘ятки. Методика ХІХ ст. зумовлювалася рівнем розвитку тогочасної археології і технічним обладнанням, яке мали у своєму розпорядженні до слідники під час польових розкопок. З цих причин, про більшість матеріалів
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дореволюційних розкопок відомо лише те, що вони походять з Княжої гори. В
окремих випадках вказано, в якому об‘єкті знайдено артефакт [2, 3].
Станом на 1960-ті роки методика фіксації знахідок удосконалилася порівняно з ХІХ ст. Багаторічна дослідниця Княжої гори Г.Г. Мезенцева за результатами кожного польового сезону складала інвентарні книги опису знахідок [8].
Цінність інвентарних книг полягає у тому, що для кожного артефакту зазначено конкретне місце, де його було виявлено: розкоп, квадрат, об‘єкт, глибину залягання від рівня сучасної поверхні. Глибина позначена в штиках (1 шт. = 0,25 м) [8].
Такий рівень фіксації дозволяє розподілити керамічний матеріал за комплексами і на основі профілювання вінець горщиків встановити датування
об‘єктів, і відповідно, й пам‘ятку в цілому. Проте, варто зазначити, що ні у звітній документації, ні в інвентарних книгах не йдеться про стратиграфічні розр ізи опалювальних споруд у котлованах жител на дитинці та на посаді пам‘ятки.
Підсумовуючи можна зазначити, що у ході багаторічних розкопок на
Княжій горі було виявлено значну кількість масових та індивідуальних знахідок.
Ці джерела дозволяють скласти уявлення про історичний розвиток городища і
його значення на сучасному етапі в якості пам‘ятки культурної спадщини українського народу. Проте у наукових дослідженнях матеріальна культура Княжої
гори висвітлювалася нерівномірно, перевага надавалася найбільш атрактивним
виробам з чорних та кольорових металів, в той час як колекція керамічних виробів залишилася поза увагою дослідників.
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ТЕЛЕГРА ЯК ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА ТЕЛЕВІЗІЙНОКОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
Сучасні тенденції в активному розвиткові телевізійних технологій мають
яскраво виражену інтерактивну спрямованість, сприяючи появі й подальшому
функціонуванню нових жанрів телевізійних програм, які ґрунтуються на інтерактивній діалогічній взаємодії учасників, на залученні до дискусії слухачів й
глядачів та. Інтерактивність як теоретико-методологічна технологія у зарубіжних соціології та соціальній психології висвітлювалася ще у другій половині
XX ст. Тепер же вона є популярною у всьому телевізійному світі.
Особливої уваги заслуговує феномен телевізійної гри як форми телевізійно-комунікаційного процесу, в якому чітко визначені динаміка та послідовність
розгортання інтерактивної взаємодії її студійних учасників.
Засобами телевізійної гри успішно реалізується взаємодія комунікатора
(телемовника) і комуніканта (телеглядача) у процесі змістовної інтерактивності.
Сучасна телевізійна гра своєю змістовністю й сценарними методами сприяє активному включенню її безпосередніх учасників і створенню тематичного телевізійного дійства.
Телевізійну гру як феномен культури вважають концентрованим утіленням
фізичних, духовних та інтелектуальних зусиль людини з вимогою публічної
апробації й демонстрації її сутнісних сил. Інтерактивна комунікація поєднує
інтелектуальні зусилля та ігрову діяльність усіх учасників телевізійного суперництва при використанні різноманітних сучасних технік та способів трансляції [1].
Народження видовища психологічно забезпечується ігровим інстинктом,
здібністю до наслідування й перевтілення. Ігрова ж стихія, її інтегративна й комунікативна функції є визначальними факторами реалізації генетичного коду
усієї видовищної культури, кожен її компонент є своєрідною сходинкою культурно-історичного процесу.
Головними рисами телевізійної гри є її підпорядкованість закономірностям розвитку масової комунікації, які характерні необмеженою кількістю співучасників цієї телевізійної гри, публічністю ігрової телевізійної взаємодії
учасників, змагальністю у процесі відбору безпосередніх учасників ігрової те191

левізійної взаємодії, широкими можливостями часткового корегування суспільної основи телевізійного екранного продукту, імперативністю включення
учасників у сценарну канву телевізійного видовища, реалізацією ігрового
простору-часу телевізійної гри в диспозиції «контактність – дистантність», якщо контактність – це наперед запрограмована взаємодія безпосередніх учасників телевізійної гри, а дистантність – ступінь потенційної й варіативного
залучення до ігрової взаємодії [4].
Телевізійні ігри, за допомогою сучасних телекомунікаційних засобів,
об‘єднуються в інтелектуальному пошукові з масовою телеглядацькою аудиторією, й зазначене спричинило появу особливого продукту телевізійної культури
– телевізійного шоу.
Ток-шоу – політичні, інтелектуальні, розважальні – мають широку популярність серед телеглядачів. Сучасний телевізійний авторитетний канал продукує одночасно декілька ток-шоу, охоплюючи різні сфери суспільно-політичного
життя. Зважаючи на розмаїття ідеологічних цілей та маркетингових завдань
денний ефір транслює ток-шоу для пенсіонерів та домогосподарок, його дивиться шкільна і студентська молодь, тоді як у нічні години – інтелектуали. У
даному випадку менеджери свідомо погоджуються із збитковістю програмного
телевізійного виробництва, оскільки нічна аудиторія є нечисленною й бракує
реклами для самоокупності. Проте актуалізується іміджевий аспект проблеми.
Ретельно продумана тема і якісно підібране коло учасників теледискусії спр оможне шляхом резонансу (зокрема, наведення певних цитат у пресі) представити телеканал як осередок інтелектуальної еліти; відтак складається вигідний
імідж стильного та інтелігентного телебачення.
Ток-шоу не лише розважають, а й сприяють актуалізації проблем сучасного суспільного життя у сферах політики, економіки, реклами, спорту, музики
тощо. А достатньо популярним у нас жанром реаліті-шоу по суті українська
людина випробовується на ментальну міцність, людське ставлення до подібного
роду розваг, іноземних перверсій, різноманітних трансверсій, якими спокушає
аудиторію українське телебачення. Встояти перед цією спокусою надзвичайно
важко, але саме в цьому визначається міра людського у людини, її соціальності [2].
Інтерактивне спілкування учасників такої телевізійної програми логічно
коригується одним або декількома телеведучими. Останні мають характеризуватися належним рівнем професійної компетентності та високою комунікабельністю. Їм не треба пропонувати готових висновків або рішень. Вони мають
фахово актуалізувати обговорювану проблему та доводити її вагомість не лише
для студійних співучасників телепрограми, а і для глядацького загалу.
Домінуючою у телевізійних шоу-програмах є релаксаційна функція. Причому вплив її на масову аудиторію здійснюється не через раціональну сферу
людської свідомості (як в інформаційно-політичних програмах), а через емоції,
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сприяючи безпосередньому засвоєнню змістового матеріалу й прищеплених
естетичних смаків в ігровій формі і, нарешті, попросту надає можливість роз слабитися, відпочити.
Розвага, як і будь-яка інша гра, перебуває поза межами людської моралі,
на боці «принципу задоволення», тому спроможне виконувати стосовно індивіда та суспільства як конструктивну, так і деструктивну роль. Альтернативою
загальній «іграїзації» дійсності є дотримання стосовно ігор і розваг раціональної дистанції, самоконтролю, утримання ігрової стихії у рамках соціальних
норм і правил. Зазначене інтегрує розвагу в універсальний світ духовної культури, наділяючи її прийнятими в суспільстві змістами та значеннями.
Будучи активно функціонуючим культурним феноменом, який до того ж
динамічно розвивається протягом 50 років, зміцнюючи культурний зв‘язок поколінь й розвиваючи нові форми масової культури і мистецтва, КВН, вписуючись в їх контекст, конструює особливий світогляд людини, особливе
інтелектуальне середовище, особливу манеру гумору й життєвідношення, наділяє цими особливостями інші форми масової культури (зокрема, екранні комунікації), є суб‘єктом особливої, розважальної, форми масової культури.
Структурними елементами телегри КВК як форми інтерактивної комунікації є: ігрова діяльність, ігрова свідомість, ігрові відносини й логічно завершуючий фінал як пропонований режисерами додатковий структурний елемент.
Основними ігровими формами виступають конкурси і вікторини. Жанр
радіовікторини було винайдено у Великобританії у середині ХХ ст. і презентовано каналом Бі-Сі. Пізніше він поширився і на англійське сітьове телебачення.
Телепродукт з цього жанру показували численні комерційні канали не лише
Британії, а й усього світу.
Через пізнавально-інтелектуальні передачі на українському телебаченні
(«Розумники і розумниці», «Виграти мільйон», «Квартал 95», «Танці з зірками»,
популярний КВК й ін.) проходить парадигмою не просто мистецтво як худо жній продукт або діяльність, а перш за все засіб спілкування. Вони зорієнтовані
на формування інтерактивно-комунікативної культури телеглядачів, прищеплення їм художньо-естетичних смаків й прилучення до традиційної культури.
Таким чином, вплив мистецтва проявляється у двох напрямках: естетичному,
коли засоби мистецтва сприяють емоційному оформленню різних соціальноорганізованих процесів у тому або іншому виді масової культури; нормативноціннісному, коли засобами мистецтва стимулюється формування свідомості
людини відповідно до певних норм та цінностей певного суспільства [3].
У процесі вивчення сучасного стану діяльності медіа та розвитку вітчизняної медійної культури спостерігається тенденція активізації ігрової основи у
дозвіллєво-рекреаційній сфері життєдіяльності суспільства. Правомірно констатувати наявність розгалуженої мережі дозвіллєво-ігрової індустрії у її найчи193

сельніших форматах, видах та жанрах. Феномен гри дедалі активніше проникає
у різні галузі життєдіяльності суспільства, вагомо впливає на жанровість телевізійних програм, надаючи їм розважального забарвлення, а іноді (методика о рганізації ток-шоу) актуалізує й серйозну політичну проблематику.
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ВЕКТОРИ ОНОВЛЕННЯ ЗАВДАНЬ І ЦІЛЕЙ МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ
У контексті динаміки сучасного світу, потреб і перспектив національної
культури та реформування української школи загалом вкрай актуальним є переосмислення всіх навчальних ланок і спеціалізованої музичної освіти в Україні. Суттєві зміни в системі української освіти (прийняття ―Закону про освіту‖,
створення нової Концепції школи та накреслення перспективних шляхів розвитку в суголоссі світових процесів у освітній сфері) вочевидь торкаються навчально-виховного процесу на всіх його ділянках, охоплюючи всі його параметри.
Не є винятком і музична освіта: загальна, позашкільна, і, очевидно, спеціалізована, фахова спрямованість якої покликана убезпечити гідне повноправне місце
функціонування музичного мистецтва в українському суспільстві не лише внутрішньодержавного порядку, але й у світовому вимірі.
Стати речниками універсальної мови людства – звукової мови, яка не має
границь поміж расами, етносами, націями і народами – це головна мета здобувачів у сфері професійної спеціалізованої музичної освіти. Мета ж музично 194

історичних дисциплін у процесі становлення професіонала – забезпечити і гарантувати комплексний розвиток здібностей і компетентностей майбутнього
музиканта, який охоплює зацікавлення, емоційне сприймання і рефлексування,
розуміння, відтворення, оцінювання, моделювання, творче переосмислення музики, тобто, даний цикл покликаний до якнайповнішого та якісного розвитку
музичного інтелекту (за теорією множинного інтелекту Г. Ґартнера[1]). Відомо,
що з усіх інтелектуальних сфер людини, саме музичний інтелект здатний до
гармонізації, утримання рівноваги та продуктивної взаємодії різних типів розумової діяльності людини. Невипадково виховання через музичне мистецтво
С. Людкевич визначав як ―суть інтелекту‖ українців [2, C.255].
Та насамперед – мистецтво покликане до формування розвитку емоційного інтелекту, який в останніх десятиліттях опинився під загрозою девальвації,
викликаючи явища дегуманізації, адуховності, втрати найкращих моральноетичних рис і якостей людини. Спостерігається значне заниження рівня емпатії
серед дітей та юнацтва, збайдужіння, преваляція механічно-відтворювальних
практик з небажанням або неможливістю розумово-емоційного осмислення та
дозрівання в зв'язку з перевантаженням велетенською кількістю навчального та
загалом інформаційного матеріалу. Ця проблема стала однією з насущних в с учасному глобалізованому світі. Тому нова Концепція української школи, освітня реформа чутливо та реактивно відгукнулися на виклики часу, намагаючись
переосмислити та докласти максимум зусиль до загальної гуманізації освіти в
цілому, виробляючи нові, з урахуванням попередніх та прогресивних сучасних
світових тенденцій, критерії та підходи до навчання, вибудовуючи власну ідейно-концепційну парадигму української освіти, в центрі якої опиняється життєтворчість гармонійної всебічно розвиненої особистості – дитиноцентризм.
Продукт сучасної школи (особистість, патріот, інноватор) необхідно наділити
провідними компетентностями, володіння якими сприятиме активній життєдіяльності людини в сучасному світі: критичне мислення, креативність, розвинений емоційний інтелект, навички координації та взаємодії, вміння керувати
людьми, когнітивна гнучкість, вміння вирішувати складні завдання, формулювання суджень і прийняття рішень – ось необхідні риси для працевлаштування
в ХХІ столітті (за World Economic Forum, 2016 [3]). Всі ці якості вповні здатні
розвиватися і удосконалюватися в сфері спеціалізованої освіти, в тім – і на предметах музично-історичного напрямку.
Провідними завданнями музично-історичного циклу є не лише надання
ґрунтовних фахових знань, але, передовсім, формування творчої особистості,
здатної розвивати й розповсюджувати традиції національного та світового музичного мистецтва, вибудовувати напрямки музично-культурного діалогу й полілогу, продукувати й реалізовувати оригінальні мистецькі ідеї, гнучко
реагувати на соціокультурні процеси, зрештою, в подальшому – формувати їх.
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Безперечно, що десять провідних компетентнісних ліній нової української
освіти в цілому (спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами,
спілкування іноземними мовами, економічно -математична компетентність,
основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна та громадянська компетентності, обізнаність та самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя [3]) здатні
адаптуватися і до спеціалізованої музичної освіти, оскільки кожна з них має
безпосередній стосунок до життєдіяльності майбутнього професіонала. До кожної з цих ліній можна застосувати сотні не лише життєвих прикладів великих
композиторів та виконавців, але й ідейно-образну спрямованість їх творчості,
перебігів мистецьких процесів та явищ, що побутують в соціумі національного
та світового контенту. Сенс назви циклу – музично-історичний – визначає його
суспільно значимі пріоритети, симптоматично викликаючи переоцінку та новий
погляд при виході з попередньої ідеологічної парадигми, базуючись при тім на
іманентних засадах музичного мистецтва, відновлюючи-реанімуючи порушений попередньою системою освіти зв'язок між життям та школою.
Базовими засадами даного циклу предметів є опора на національні традиції
загальної та музичної педагогіки, здобутки світової музично-педагогічної думки у
ракурсі найновіших загальнопедагогічних, акмеологічних, соціологічних, психологічних, мистецтвознавчих, історичних та багатьох інших досліджень в найрізноманітніших сферах сучасної науки. Адже музичне мистецтво покликане
передавати емоційно-ціннісний і моральний досвід минулих поколінь, формуючи
образне і творче мислення учнів, спрямоване і на сучасну комунікативну парадигму, і на розбудову майбутнього. Окрім загальномистецьких, історичних прерогатив, даний курс забезпечує умови для комплексного вироблення спеціальних
вузькофахових компетенцій майбутнього музиканта, для безпосереднього кореспондування з музичними творами, розвиває здатність до емоційних переживань, а
також уміння координувати власні психічні враження та виразові можливості музики. У процесі його опанування одночасно задіюються слухові, інтелектуальні,
аналітичні, відтворюючі (виконавські) й творчі (креативні) чинники особистості.
Метою визначаються і провідні завдання комплексу навчальних музичноісторичних предметів, які можна сфокусувати в наступним чином: розвивати і
вдосконалювати навики свідомого слухання й відтворення музики; формувати
музично-слуховий досвід; збагачувати мистецький музичний світогляд учнів;
всебічно опановувати українську національну музичну традицію та світові музичні
досягнення впродовж розлогої часової перспективи; формувати в процесі навчання
власні оцінні критерії в музиці; вчитися професійно користуватися понятійнокатегоріальним фаховим апаратом; засвоювати прийоми цілісного образнозмістового та композиційного аналізу музичних творів, музичних явищ, творчої
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спадщини видатних композиторів; поглиблювати прагнення та розвивати ініціативу
творчості; створювати тривку основу для успішної самоактуалізації майбутніх музикантів.
Концепуальні ж засади полягають у принципах: єдності універсального
(загальнолюдського, полікультурного), національного та регіонального (етнолокального, краєзнавчого) компонентів спеціалізованої музичної освіти; вихо вного і розвиваючого навчання; природовідповідності (врахування вікових
особливостей та індивідуальних здібностей учнів) та культуровідповідності
(розгляд системи спеціалізованої музичної освіти та виховання як соціокультурного феномену, забезпечення культурної спадкоємності поколінь); гуманізації
з основою навчання – дитиноцентричністю (розкриття індивідуальних здібностей і врахування інтересів кожної дитини, толерантності, педагогіки партнерства); інтегративності, цілісності, наступності, системності змісту; варіативності
на основі індивідуально-особистісного підходу та широкої диференціації спец іалізованої профільної (професійної) підготовки.
Під цим оглядом цикл предметів музично-історичного напрямку можна
трактувати як, свого роду, центральну вісь спеціалізованої музичної освіти, що
інтегрує уміння й навики інших спеціальних та музично-теоретичних дисциплін, а також багатьох загальноосвітніх, і не лише гуманітарних предметів.
Література:
1. Гартнер Г. Музыкальный интеллект / Говард Гартнер // Структура разума: теория
множественного интеллекта. Пер. с англ. – Москва: 000 ―И.Я.Вильяме‖, 2007 – 512 с.
2. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. Рішення колегії МОН України №10 від 27.10.2016 режим доступу: https://base.kristti.com.ua/?p=1129.
3. Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи: у 2 т. / Упор. З. Штундер. –
Т. 2. – Львів: Видавництво М. Коць, 2000. – С. 255.
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КОСТЮМ ЯК ВАЖЛИВА ПРЕЗЕНТАЦІЙНА
СКЛАДОВА УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
У сьогоднішній день активних глобалізаційних процесів в усіх сферах
життя та тотального засилля fast-fashion в галузі моди надзвичайно гостро постає
проблема самоідентифікації сучасних українців. Наша історія, на превеликий
жаль, була довготривалий час пов‘язана з винищенням культурної складової,
яка виокремлює український етнос серед багатьох інших національностей.
Натомість, штучно насаджений жорсткий конвергентивний процес з «братнім
старшим народом» сусідньої держави навіть після здобуття такої жаданої незалежності, а також новітня орієнтація на загальносвітові тенденції породжують
розгубленість і відсутність свого «я» у багатьох українців. То хто ж ми є такі?
«Постсовки»? Європейці? Українці?
Останніми роками в помайданівському суспільстві ми можемо спостерігати сплеск цікавості до української культури, зокрема, до зовнішнього найуживанішого публічного прояву національної самоідентифікації – костюма. І все
б було ніби добре – тенденція ж хороша, корисна. Але є одне «але». Чи й не одне… Давній український стрій (будь-якого регіону), хоч і неймовірно прекрасний, але для сучасного українця вже морально та функціонально застарілий, не
придатний для використання в сучасному житті. Окрім того, постає гостре етичне питання одягання автентичних речей. Одяг сам по собі має недовге життя,
адже тканина найуразливіша до безжальної дії часу, а деякі недалекоглядні поціновувачі ще й пришвидшують вмирання національного надбання, одягаючи
речі чи то в патріотичному пориві, чи то через бажання похизуватися володінням подібних скарбів. З‘явилась навіть ціла течія поборників з таким відношенням до текстильного спадку наших предків. Отже, старе ми носити не можемо.
Залишається на основі народних традицій створити нове, сучасне, гарне. А ось
тут і проблема. Для широкого загалу з відсутністю вихованого смаку
(пам‘ятаємо про довготривале винищення культурної складової) і навіть приблизної уяви про те, як має виглядати достойне вбрання сучасного українця, стає
доступною строката кітчева «вишиванка» з маками, волошками і колосками,
люб‘язно зроблена і продана нам працьовитими китайцями. І такий несмак досягає свого найбільшого прояву на державні та релігійні свята, коли люди намагаються ошатно вдягтись «в українське». Серед вакханалії блузок з маками
око лиш зрідка може знайти і замилуватись справді благородною красою вишитої сорочки, керсеткою чи іншими елементами костюма. І це наше «обличчя»
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перед світовою спільнотою – саме таку картину бачать іноземці, що приїжджають до нашої держави в особливо великій кількості на свята та важливі міжнародні заходи на кшталт Дня Незалежності, Євробачення-2005, УЄФА Євро
2012, Євробачення-2017 і под. Прикро, але переважна більшість наших співвітчизників не може продемонструвати національні традиції в одязі, які б органічно
увійшли в сучасний костюм. Наше вбрання – це важлива складова наочної презентації наших громадян, держави в цілому. Це те, що справляє перше враження про
нас, про рівень нашої культури та самоусвідомлення як нації. Відповідальність за
гідний вигляд у міжнародному співтоваристві несуть на собі в першу чергу публічні люди – політики, діячі культури і мистецтв, представники шоу-бізнесу. Більшість з них надають перевагу закордонним модним брендам одягу. І лиш одиниці
обирають достойні взірці вбрань з асоціативно-легким рідним колоритом.
Особливо варто відзначити «національні костюми», які спеціально розробляються на конкурс «Міс Всесвіт», та призначенням яких є саме презентація
свого народу, свого коріння. Тут взагалі бракує слів: то дівчину на сніп перетворять, то собор на голову напнуть, то у вульгарні міні-спідниці вдягнуть, то
старовинний килим на спідницю поріжуть… І все це неподобство – продумане,
відібране, погоджене. Це деградуюче модельєрське мистецтво без художньої
цінності. Проблема нашого суспільства у тому, що ми втратили змістове наповнення костюма. Залишилась лиш форма – й ту нівечать. Для величезної кількості наших громадян вишиванка – це вже не більше ніж блузочка з нанесеним
рисунком у вигляді яскравих квіточок. Люди перестали замислюватись про с имволізм елементів, їх розташування і композицію, пропорції та колірну гармонію. Це потрібно змінювати. Над вихованням самосвідомості та смаку
українців потрібно працювати – працювати в різних напрямках укріплення
українського «я», проводити якомога більше просвітницької діяльності – з малка до великого. Необхідно залучати фахівців – етнографів, мистецтвознавців,
музейних працівників, художників по костюмам, молодим талановитим модельєрам на конкурсній основі надавати гранти (на кшталт Президентського гр анту Олесі Теліженко на створення колекції «Древо роду»), більше проводити
виставок, фестивалів, неупереджених конкурсів тощо. А починати слід з основ
майбутніх поколінь – з родини, з дитячого садочка, зі школи. Це має стати важливим вектором розвитку суспільства для наших міністерств освіти та культури. Через активну просвітницьку діяльність із залученням всіх прошарків
суспільства можна виховати в українцях любов та повагу до власних культурних джерел. А де любов – там і смак, там і стиль, там і вдалий експеримент з
сучасним образом. Наприклад, вишивані сукні та сорочки Віти Кін вже стали
пізнаваними у світі. Вдалі прояви модельєрської свіжої думки періодично трапляються. Надія є, що з часом українець буде вирізнятись власним незапозиченим стилем і презентація України за допомогою костюма буде відбуватись і на
вулиці, і на сцені, і в спорті, і на вищій політичній арені.
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СИМВОЛ У МИСТЕЦТВІ: ЗНАК І ОБРАЗ
Мистецтво постійно користується художніми образами. Зображуючи або
використовуючи якийсь предмет, автор часто наділяє його символічним змістом. Символи є невід'ємною частиною людського мислення, свідомості, лежать
в основі людського розуму. Виникнення символів не випадково, воно пов'язане
із зовнішніми ознаками предмета і завжди відображає його глибинну сутність.
Ієрогліфи древніх єгиптян, китайців і японців − це символи, які містять в собі
цілі складні поняття. Як естетична категорія, символ розкривається через зіставлення художнього образу і знаку. Символ є образ, взятий в аспекті своєї знаковості і знак, наділений невичерпною багатозначністю образу.
Символ − синтез знаку і образу. Символ − природна мова культури, тому,
не розуміючи символіку, ми не здатні адекватно сприймати культурні здобутки,
врешті-решт, розуміти мистецтво. Світ сповнений об'єктивно існуючою символікою такою самою мірою, як і творення її в уявленнях людини. Проте розуміння ролі та функцій символу в мистецтві відкриває нам шлях до духовних
надбань і досягнень людства. Будь-який символ в силу своїх особливостей функціонує в суспільстві не просто як знак, що несе інформацію. Це є знак, який
виступає як конструктивний принцип людських дій і вольової спрямованості.
Символіка як національна духовна скарбниця, що живе в людській пам'яті та
звичаях, свідчить про її високу поетичну насиченість, естетичність, трагічні мотиви. Символи − це важливі механізми пам‘яті культури.
На сьогодні інтерес до символіки обумовлений популярністю геральдичних та інших знаків, а також розповсюдженням реклами, яка активно використовує традиційні символи.
Символ художній (від грецьк.) − знак, пізнавальна прикмета) − універс альна категорія естетики, найкраще піддається розкриттю через зіставлення з
суміжними категоріями образу, з одного боку, і знаку − з іншого [2, с . 5]. Світ,
сповнений об'єктивно існуючою символікою такою самою мірою, як і творення
її в уявленнях людини. Семіологія мистецтва: художній образ, символ, знак,
освоєння художньої мови. Символ − це іносказання, непрямий спосіб висло влення смислу, який потрібно донести до слухача (глядача).
Історія символів показує, що символічне значення може бути присутнім в
будь – чому : в природних об'єктах (камінні, рослинах, тваринах, людині, горах
і долинах, в сонці, і місяці, у вітрі, воді, вогні) або в вироблених людиною речах
200

(будинках, одязі, автомобілях) і навіть в абстрактних формах (числах, трикутнику, квадраті, колі).
В мистецтві символ полісемантичний. Символ має можливості асоціативних уподібнень і суміщень, надаючи змогу мистецтву осмислити у надчуттєвій
одухотвореній формі реальні колізії буття [1, с.35].
Важливою властивістю символу є те, що він не просто відображає дійсність, але й сповнений креативним потенціалом. Наприклад, голуб з оливковою
гілкою позначає світ (рис.1), ваги − правосуддя, лавровий вінок – перемогу.
Поняття символізму в художній творчості включає кілька семантичних (смислових) рівнів. Перший, найвищий з семантичних рівнів поняття символізму в
мистецтві розкривається в тому, що певні уявлення про художній простір і час є
вираженням духовного стану світу в певний історичний момент. Це пояснює,
зокрема, чому в історії культури мистецтво і релігія тісно взаємопов'язані.
Аналізуючи символічну природу художнього мислення в різних творчих
методах та історичних типах мистецтва, можна вибудувати певний ряд ступенів
«сходження» від конкретно-предметного змісту до найвищого прояву символічності. Конкретно-предметні зображення, або іконічні знаки (в портретному і
історичному жанрах живопису − індивідуалізовані образи), складають першу
сходинку. На другій знаходиться алегорія. Своєрідність символу пов'язано не
тільки з особливістю його значення, сенсу, але і з характером його зовнішнього
боку − «значущим» [3, с.77]. На відміну від умовних знаків символ − мотивований знак. Мотивованість властива не тільки символу, а й іншим знакам − зображенню, алегорії, багатьом емблем, але в символі вона допомагає виразити
емоційну оцінку, що міститься в ньому. Ціннісне значення символу − це неро зривний сплав інтелектуального, ідейного початку і емоційної оцінки.
Культура виражає себе через світ символічних форм, що передавалися від
покоління до покоління. Символічні форми самі по собі − лише зовнішня сторона культури. Тільки завдяки творчій активності людини символічний світ н аповнюється глибоким змістом. Тому визначити поняття культури тільки за
допомогою символів, тобто ототожнювати культуру і світ символів, не можна.
У мистецтві символ мав завжди (має і зараз) особливо важливе значення.
Це пов'язано з природою образу, основної категорії мистецтва. Бо в тій чи іншій
мірі будь – який образ умовний і символічний вже тому, що в одиничному втілює спільне.
Художній образ можна порівняти з життям, тому що він такий ж глибокий і наповнений змістом. Поняття художнього образу закріплюється в якості
якогось унікального способу і результату взаємодії і вирішення протиріч між
духовним і чуттєвим, ідеальним і реальним началами. Символічний образ не
можна роз'яснити, його можна тільки пояснити, осягнути шляхом нескінченного логічного ланцюжку інтерпретацій, кожна з яких дозволить глибше вникнути в зміст символу, але не дасть його однозначного вичерпного значення.
201

Мистецтво постійно користується художніми образами. Зображуючи або
використовуючи який-небудь предмет, автор частіш за все наділяє його символічним значенням. Художній образ емоційний, упереджений, несе в собі якості
мислення творчої особистості. Інтуїтивний початок і емоційне забарвлення р облять цей спосіб відмінним від наукової дедукції. Художній образ − єдність
об'єктивного і суб'єктивного. У ньому відображаються істотні сторони дійсності, укладено велику об'єктивний зміст. Разом з тим мистецтво зовсім не припускає, щоб його образи приймалися за реальність. Цим воно відрізняється від
релігії. В образ входять не тільки факти дійсності, перероблені творчою фантазією художника, але і його особисте ставлення до зображеного, а також все багатство особистості творця.
Художній образ являє собою не тільки зображення людини − він є картиною людського життя , в центрі якої стоїть конкретна людина, та включає в с ебе і все те, що її оточує в житті. Символічний образ у живописі − це не
фактичне зображення реальності, а враження від дійсності, що пройшло через
думки і почуття художника. Цей образ створюється за допомогою мальовничої
образотворчої мови. Образ і чуттєве споглядання в мистецтві тісно пов'язані
між собою. Образ без чуттєвої конкретизації взагалі не може відбутися. На цю
властивість образу вказував Гегель. За його словами, мистецтво доводить до
свідомості істину у вигляді «чуттєвого образу», який у своєму явленні має вищий, глибший сенс і значення [4, с.123]. На цю тезу слід звернути особливу
увагу, оскільки в ній формулюється ідея не лише споглядальних особливостей
образу, що робить доступним сприйняття змісту й смислу твору мистецтва. Тут
,також, проглядає основа подальшого розвитку думки про те, що ідея твору перебуває в цьому чуттєвому образі, невіддільна від нього.
На відміну від наукової діяльності, художня творчість глибоко суб'єктивна і носить авторський характер. Тому на кожній картині, в кожному вірші, у
кожній ролі відбивається особистість творця. У мистецтві особливо значна роль
уяви, фантазії, вимислу, що неприпустимо в науці. Проте, в деяких випадках,
засобами мистецтва можна набагато більш адекватно відтворити дійсність, ніж
за допомогою суворих наукових методів. Наприклад, почуття людини − любов,
ненависть, прихильність − неможливо зафіксувати в суворих наукових поняттях, а шедеври класичної літератури чи музики успішно справляються з цим
завданням. Найяскравіші художні образи поповнюють скарбницю культурної
спадщини людства, здійснюючі вплив на свідомість людства.
У мистецтві велику роль відіграє свобода творчості − можливість ставити
художні експерименти і моделювати життєві ситуації, не обмежуючи себе прийнятими рамками пануючих наукових теорій або повсякденних уявлень про світ.
Культура розуміється як сукупність знакових систем, за допомогою яких
людство оберігає свої цінності, своєрідність і здійснює зв'язки з навколишнім
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світом. Вона виконує функцію відбору і структурування інформації про зовнішній світ. Відповідно різні культури можуть по-різному виробляти такий відбір
і структурування, а значить, і відрізняються знакові системи та художні образи
цих культур.
Література:
1. Басін Є. Символи в образотворчому мистецтві / Є. Басін. ─ М.: Наука, 1997. ─ 118 с.
2. Корольова С. Символ і образ в мистецтві та дизайні / С. Корольова. ─ М.: Наука,
2013. ─ 52 с.
3. Мамардашвілі М. Символ і свідомість. Метафізичні міркування про свідомість,
символіці та мові / М. Мамардашвілі. ─ М.: Наука, 1997. ─ 224 с.
4. Шпиць П. Символіка і символізм в культурі і мистецтві / П. Шпиць. ─ М.: Наука,
2008. ─ 64 с.

Рис. 1. Символічне зображення голуба з оливковою гілкою
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КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПОЗИЦІОНУВАННЯ КРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
Сучасне, притаманне європейському суспільству розуміння функцій культури, її ролі в суспільному житті далеко виходить за межі її бачення як сфери
чистого мистецтва, естетичних і духовних пошуків, збереження та подальшого
розвитку фольклорних традицій, хоча й ці її галузі, звісно ж, не втрачають свого значення. Культура нині розглядається як один із потужних рушіїв соціального та економічного розвитку, що свідчить про її послідовну демократизацію,
проникнення в усі сфери національного життя.
У Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України
2012 р. Зазначалося, що «…потенціал, який європейська спільнота визнає за
культурою, – це можливість для багатьох інновацій, у тому числі економічних.
Сьогодні культура розглядається як інструмент побудови здорового суспільс тва, елемент розвитку громадянського суспільства, сегмент регіонального розви203

тку та політичних інновацій. Культурі під силу вирішувати питання економічного зростання і проблеми зайнятості населення» [1, с.171].
Культура також розглядається як оптимальна площина для «зустрічі»,
взаєморозуміння цивілізацій, як те, що покликане не роз‘єднувати, а
об‘єднувати людей різних рас, віросповідань, традицій. Міжкультурний діалог
приходить на заміну застарілій концепції мультикультуралізму, неспромо жність якої визнали політичні лідери найпотужніших і найрозвиненіших країн
Європи. Нині він є одним із важливих інструментів народної дипломатії [2].
Культура, нарешті, є тим, що формує імідж країни на міжнародній арені,
служить інструментом просування її зовнішньополітичних інтересів і водночас
виступає чинником національної консолідації. Історично доведено, що політичні та економічні успіхи держави мають бути підкріп лені її успішною культурною репрезентацією у світі, інакше вона не набуде репутації цивілізованої
країни. І навпаки, прогресивна, розвинена, співзвучна відповідним сучасним
тенденціям культура часто підтримувала позитивний образ нації, навіть позбавленої своєї державності, допомагала їй зберегти історичну суб‘єктність.
Що стосується безпосередньо європейського досвіду формування культурної політики, то він становить для України великий інтерес і сам по собі, і з огляду
на те, що євроінтеграція була й залишається стратегічною метою нашої держави.
Україна завжди перебувала в орбіті європейської культури і всебічна інтеграція в
європейську багатонаціональну, але цивілізаційно єдину спільноту була б, на нашу думку, закономірним проміжним підсумком нашого історичного розвитку.
Формування культурної політики, створення відповідних організаційних
форм і законодавчої бази має починатися з визначення її концептуальних основ.
Застаріла концепція культури, що лежить в основі сучасної культурної політики, призводить до того, що поза увагою державних органів знаходиться багато
явищ і процесів, які в країнах Європи відносяться до культурних галузей.
Першочергового вдосконалення потребує законодавча база діяльності у
сфері культури. Ключовим пріоритетом модернізації нормативно-правової бази
має стати якісно нове змістове наповнення не тільки законів, а й підзаконних
актів, виданих на їх виконання. Так, у культурній сфері й досі незадовільно використовуються механізми, закладені Законом України «Про державно-приватне
партнерство» від 1 липня 2010 р. № 2404-VI. Проблема полягає в тому, що українське законодавство, зокрема Закон України «Про культуру» від 14 грудня 2010 р.
№ 2778-VI, відводить неурядовим організаціям, що діють у сфері збереження культурної спадщини, лише допоміжну роль, не надаючи їм управлінських функцій,
хоча наявний позитивний зарубіжний досвід, коли неурядовим благодійним організаціям даються в управління об‘єкти культурної і природної спадщини, які вони
не лише відновлюють і зберігають, а й займаються просвітницькою та дослідницькою діяльністю, виконують важливі соціальні завдання.
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Для успішної інкорпорації української культури до європейського гуманітарного простору першочерговим завданням є забезпечення її репрезентативності
на міжнародному рівні, що неможливо без реального наповнення культурного
продукту власним національним змістом. Культурний продукт не зможе зацікавити європейську аудиторію, якщо він не є цікавим для української. Зацікавлення ж породжує практичний інтерес, створює перспективи партнерства та
взаємних обмінів.
У науковій літературі пропонуються наступні шляхи представлення української культури в світі, зокрема у Європі, на різних рівнях [3, с.14]:
• створення відповідних інформаційно-культурних установ у європейських містах;
• підтримка державою окремих спільних культурно-мистецьких проектів,
ініційованих громадським сектором;
• підтримка програм і проектів Європейської Комісії та Ради Європи. З азначимо, що центри української культури діють у місцях, де компактно проживають українські громади. Традиційно подібні центри є осередками діяльності
української діаспори. Це означає, що їхні працівники та активісти є зазвичай
представниками старшого покоління. Відповідно серед їх програм переважають
просвітницькі, фольклорні, на історичну тематику. Модернізуючи існуючі
центри, потрібно зважати на те, що первісно їхнім призначенням було задоволення
потреб діаспори, а непредставлення інтересів української культури за кордоном.
Для того, щоб викликати певний інтерес і відкрити перспективи співпраці
у сфері культури та мистецтва, необхідно врахувати такі моменти:
• для підняття авторитету нашої держави на міжнародному рівні необхідно залучити до діяльності подібних установ молодих фахівців, у тому числі з
менеджменту культурної галузі;
• представляти не лише традиційну культуру, а й сучасне мистецтво;
• не обов‘язково розміщувати подібні заклади у столицях, потрібно звернути увагу на міста, з якими Україна може мати культурні зв‘язки, але які не є
офіційними центрами або містами з великою кількістю населення.
При виробленні концепції національної культурної політики важливо бути відкритим до інших культур, розуміти важливість культурних обмінів як повноцінного джерела культурного розвитку. Подолати відсутність плюралізму
українській культурі сьогодні цілком реально, залучаючись до процесів, що відбуваються в європейському гуманітарному середовищі, найприкметнішою рисою якого є багатокультурність.
Зауважимо, що багатокультурність нині у міжнародних відносинах є вимушеною, зумовленою значним розширенням іммігрантського середовища, але
варто зважати на інші меншини, окрім етнічних, у тому числі соціальні, представниками яких можуть бути люди з обмеженими можливостями, для саморе205

алізації яких та в задоволенні їхніх культурних потреб у Європі відкривається
набагато більше можливостей порівняно з Україною [4, с.76]. Поширеною в
Європі практикою залучення до суспільних процесів представників меншин є
акцент на їхніх внесках до нагромадження загального блага. Гостинність і відкритість до інших культур – це ознака сили й багатства національної культури.
У Європі є дві моделі вирішення дилеми «меншини чи спільнота». Перша
з них представлена політикою Великої Британії, де суспільство розглядається
як співіснування окремих груп, його національна ідентичність є в результаті
цього досить складним явищем. В іншій моделі, прийнятій у Франції та Швеції,
вітається стирання відмінностей між громадянами однієї держави, підкреслення
пріоритету громадянської приналежності над етнічною. За цією моделлю гр омадянство й визначає національну ідентичність [5].
Таким чином, вітчизняна культурна політика, якщо вона претендує на відповідність європейським зразкам, мусить розробити механізми реального партнерства між Міністерством культури, його окремими структурами та широкою
громадськістю. Спільно вироблені рішення мають більше шансів на вдалу реалізацію. Крім цього, процес здійснення такої культурної політики є необхідною
складовою функціонування громадянського суспільства, пробудження почуття
громадянської відповідальності.
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АКСІОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА
ХУДОЖНІХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ АКТИВНОСТІ
Освіта ХХІ століття зорієнтована на формування особистості, її глибокого внутрішнього світу, через який сприймається, оцінюється та осмислюється
навколишнє життя. Кризова ситуація у соціально-економічному житті України
вимагає реконструкції традиційної системи освіти з акцентуванням пріоритетності аксіологічних підходів. Акс іологічна освітня парадигма, що ґрунтується
на ідеях цінностей, визначених людством, задає ціннісне бачення педагогічних
явищ і істотно позначається на переосмисленні основних позицій навчання і
виховання
Мистецтво, як суспільно-культурний феномен, є ініціацією у світ духовних цінностей і унікальним засобом залучення молоді до глибинного духовного
надбання багатьох поколінь, формування внутрішнього світу особистості, з абезпечення широких можливостей самовизначення, вибору моделі поведінки,
системи цінностей, формування естетичних потреб та ідеалів, індивідуального
гуманістичного ставлення до навколишнього світу. Музика і хореографія, по езія і література, живопис і графіка, архітектура і скульптура та інші різновиди
мистецтва сформувалися окремими галузями з притаманними лише їм характерними рисами художніх образів та засобами відображення дійсності. Та, голо вне, кожен із різновидів мистецтв відкриває безмежний світ духовних цінностей,
накопичений людством упродовж багатьох віків. Істина, Добро, Краса як вищі
духовні цінності знаходять вираження у високохудожній мистецьких творах.
Однак, повноцінне сприймання мистецтва регулюється потребою реципієнта у
спілкуванні з художніми образами, що в свою чергу загострює питання вибіркового ставлення особистості до художньо-естетичних цінностей, усвідомлення
власних неповторних переживань емоційного змісту художніх творів, індивідуального оцінювання художніх образів. Це зумовлює важливість ціннісних установок у спілкуванні з мистецтвом, які тісно пов‘язані з його різновидами
(музика, образотворче мистецтво, хореографія, література, театр та ін.), певними
напрямками (жанровими, стильовими тощо), художньою діяльністю загалом.
Такі ціннісні установки забезпечуються художніми орієнтаціями особистості
як усвідомленим вибірковим ставленням до художніх образів мистецтва, їх пе207

реживанням та оцінюванням, що в свою чергу, актуалізує художні потреби, інтереси, ідеали, уподобання. Тож, важливим завданням мистецької освіти є формування художніх орієнтацій особистості, оскільки цей феномен забезпечує
особистісний акт художнього сприймання, пізнання духовних цінностей, визначення їх як певних смислоутворюючих засад життя.
В сучасних концепціях мистецької освіти (В.Бутенко, Л.Масол,
Н.Миропольська, О.Отич, Г.Падалка, О.Рудницька, О.Щолокова та ін.) наголошується її аксіологічна складова, зорієнтованість на духовний розвиток учнів,
наближення до індивідуального чуттєвого сприймання художніх творів, урахування особистісних інтересів вихованців. Проте, художнє відображення дійсності, що утверджується в сучасному суспільстві на засадах ринкових відносин
(телебачення, різні форми мас-медіа тощо) часто визначається суто споживацькими доцільностями і входить у суперечливі стосунки з духовними цінностями
високого мистецтва, настановами навчально-виховного процесу. Тож, формування художніх орієнтацій особистості на основі аксіологічної освітньої пар адигми, ціннісних досягнень світової гуманістичної культури потребує значних
вольових зусиль, великої напруги духовних і розумових здібностей як учнів,
так і їх наставників. Надання учням широкого спектру мистецької інформації,
залучення їх до різних форм художньої діяльності, отримання персонального
досвіду переживання, відчуття, усвідомлення та оцінювання художніх образів –
є підґрунтям формування художніх орієнтацій як основи ціннісного сприйняття
мистецтва і дійсності..
Художній твір відтворює дійсність і оцінює зображуване, передаючи цінності буття, спонукає реципієнта до осмислення і ціннісного переживання.
О.Рудницька з цього приводу зазначала, що «творча глибина мистецьких творів
криється у здатності осмислювати людський досвід на такому рівні, на якому
він одночасно виявляється і як універсальна загальність, і як неповторна інд ивідуальність, завдяки чому стає можливим залучити до світу художньої реальності кожну людину» [2, с.58]. Так, причетність до загальнолюдського досвіду
допомагає учневі виробити власну життєву позицію, усвідомити моральні
зв‘язки і цінності з іншими людьми і людством у цілому.
Аксіологічний контекст художніх орієнтацій неодмінно має враховувати
національні орієнтири. Вивчення світової художньої культури, усвідомлення
прекрасного у загальнолюдських вимірах передбачає водночас відчуття прич етності до культури свого народу, національного коріння. Національне мистецтво формує ідеали національної гідності, самосвідомості, патріотизму, що так
девальвувалися останнім часом. Майбутнє України залежить від того, якими
духовними ідеалами, культурними запитами, інтересами буде наповнене життя
молоді. Тож сьогодні вкрай важливо культивувати інтерес учнів до національного мистецтва, духовну основу якого завжди складали доброта, порядність,
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гідність, любов до рідної землі, протистояння злу та ін., аби уникнути розпаду
суспільства, зберегти та продовжити кращі традиції національної культури.
З огляду на сучасні освітні тенденції, аксіологічна специфіка художніх
орієнтацій має охоплювати особистісно-індивідуальні орієнтири. Мистецтво
залучає людину до системи естетичних цінностей і примушує її переживати і
усвідомлювати ці цінності. Вивчення мистецтва формує індивідуальне ставлення до
навколишнього світу, почуття краси художнього оточення, що є, за словами Є. Волкової, «результатом актуалізованого включення у середовище нового функціонування і спілкування, в якому минуле і сучасне «чують» одне одного» [1, с. 112].
Естетичне переживання, що проявляється у мистецькому творі, стає особистим переживання і ставленням реципієнта завдяки особливому механізму
взаємодії суб‘єкта (який сприймає) з об‘єктом (мистецьким твором). Під впливом художніх образів безпосередні почуття переходять в естетичні, етичні уявлення суб‘єкта як ціннісний акт осягнення світу та самопізнання власної
індивідуальності. Так, формування художніх орієнтацій молоді підпорядковується смислоутворюючій функції мистецької освіти – духовного збагачення,
гармонізації внутрішнього життя, заглиблення до таємниць духовної творчості,
до усвідомлення сенсу буття.
Отже, у контексті аксіологічної парадигми визначаємо головні характеристики
художніх орієнтацій особистості, що обумовлюють формування загальнолюдських,
національних та особистісних цінностей та соціокультурну активність.
Розвиток аксіологічної проблематики у мистецькій освіті у площині моральних, естетичних, загальнокультурних і національних цінностей, відкриває
широкі можливості формування духовного світу молоді, використання мистецтва як засобу особистісного розвитку.
Література:
1. Волкова Е. В. Произведение искусства в мире художественной культуры/
Е.В.Волкова. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 288 с.
2. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навчальний посібник /
О.П.Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.
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ІНТЕРНЕТ ЯК ВИД ДОЗВІЛЛЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Невід‘ємною частиною життєдіяльності молодої людини, яка не залежить
від історичних етапів розвитку цивілізацій, є дозвілля. За своєю сутнісною характеристикою дозвіллям є сукупність видів діяльності, призначених для задоволення матеріальних, духовних та соціальних потреб людини у вільний від
роботи час. У свою чергу, вибір видів цієї діяльності залежить не лише від самої
особистості – молодої людини, а й від досягнень конкретного етапу розвитку
культурно-історичного типу. Так, однією з відмінних рис сучасного суспільства
є динамічний розвиток інформаційно-комунікативної сфери однією із складових якої є глобальна мережа Інтернет.
Мета розвідки – розглянути глобальну мережу Інтернет як вид дозвілля
сучасної молоді.
Проблемам використання інтернет-мережі в сфері молодіжного дозвілля
присвячено низку досліджень зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема
Н. Бабенко [1], Є. Бабосова [2], А. Бурмістрової [3], Т. Владимирової [4],
Н. Дмитрук [5], О. Касаткіна [6], В. Коломієць [7], Т. Ковальчук [6],
В. Суртаєва, Н. Цимбалюк, Г. Щерби, Р. Яремкевич та ін. У переважній більшості наукових робіт дослідники аналізують статистичні дані проведених соціологічних досліджень щодо висвітлення даної проблеми. За визначенням багатьох
сучасних дослідників, орієнтації молоді у сфері дозвілля починають видозмінюватися під впливом процесів глобалізації. Одні види дозвільної діяльності
молоді перестають бути популярними і поширеними (технічна творчість, художні і народні промисли), інші зазнають суттєвих змін свого змісту (дискотека,
читання). Крім того, виникають абсолютно нові види діяльності, які не мали
раніше (у ХХ ст.) місця у сфері дозвілля (приміром, Інтернет).
Результати дослідження, проведеного у 2016 р. Центром незалежних соціологічних досліджень «ОМЕГА» (на замовлення Міністерства молоді та спорту
України), вказують на те, що сьогодні 51,5% українців користуються Інтернетом.
Якщо у 2003 р. в Інтернеті проводили свій час лише 4,6% молоді, то тепер це чи
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не найпопулярніший спосіб проведення вільного часу [5]. Якщо проаналізувати
те, з якою метою використовують молоді люди Інтернет-мережу, стає очевидним,
що падіння традиційних дозвіллєвих практик не випадкове. Молоді люди активно
займаються новими способами задоволення відповідних потреб. Зокрема, слухають музику в Інтернеті 47,9% українського населення, дивляться фільми, серіали –
41,2%, переглядають фотографії, образотворчі матеріали, відповідно 15,6%. Читають у мережі газети, журнали 26,5% українців, художні тексти – 15,6% молоді,
читають не літературні тексти – 7%. Інтернет, як засіб спілкування, використовують 75% молодих людей. Суттєвою негативною тенденцією є те, що 27,4% українців, із них 15-25% молоді (в порівнянні з 2007 р. цей показник серед молоді
становив 5-10%) грають у комп‘ютерні ігри.
За результатами дослідження можна зробити висновок, що у молодіжному середовищі збереглися звичні особливості проведення дозвілля за спілк уванням, але не можна не звернути увагу на зміну способів спілкування, значна
частина якого відбувається за допомогою сучасних технологій: мобільних пр истроїв, мережі Інтернет. Сьогодні молодь спрямовує свій вільний час на різноманітні види дозвіллєвих занять, але згідно з вище наведеними даними, можемо
зробити висновок, що більшу частину часу молоде покоління приділяє Інтернет-мережі, яка, за своєю суттю, замінює спектр названих видів проведення вільного часу, що негативно впливає на соціокультурну сутність особистості. Це
неабияка проблема для сучасного суспільства, адже з такими темпами молодь
взагалі згодом може проводити весь вільний час лише віртуально.
Формування мережі Інтернет пов‘язано з процесам глобалізації, всезростаючим впливом різних факторів міжнародного значення, в тому числі культурного та інформаційного обміну, що, в свою чергу, є однією з передумов зміни
соціокультурної ситуації у сфері молодіжного дозвілля.
Інтернет-мережа, як вид дозвілля, належить до пасивного виду, який виконує, насамперед, функції:
- підтримки соціальної солідарності, згуртованість людей різних соціальних статусів на основі спільних інтересів;
- реабілітації, відновлення витрачених сил у ході трудової і побутової життєдіяльності, так як даний процес не вимагає особливих витрат сил і енергії [6, с. 64].
Віртуальна реальність, охоплюючи незначний період в історії українського суспільства, має великий вплив на спосіб життя, мислення, внутрішній світ,
культуру і духовність сучасної молоді. За даними соціологічних опитувань [5],
все більше молоді вважає за краще проводити своє дозвілля у мережі Інтернет.
Розваги у мережі Інтернет представлені досить різноманітно: перегляд телеп ередач, кіно, відеокліпів, прослуховування музики, перегляд спортивних трансляцій, комп‘ютерні ігри, розважальні відеоролики і анекдоти – завжди доступні
незалежно від часу доби. Ймовірно, саме це так приваблює сучасну молодь,
адже кожен може вибрати те, що йому найцікавіше.
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Слід зазначити, що за останнє десятиліття інтернет став істотно більш насиченим і доступнішим. У даний час інтернет-мережа як вид дозвільної діяльності організовується не тільки вдома. Створено величезну кількість пристроїв,
здатних у будь-який час і в будь-якому місці забезпечити доступ до цієї мережі.
При цьому інтернет пропонує величезну кількість різних сервісів, цікавих для
молоді. Також всесвітня інформаційна мережа надає нові можливості у сфері
культури і дозволяє сформувати альтернативні традиційним захопленням та
хобі, що займають важливе місце у сфері активного дозвілля молоді. Приміром,
широкого поширення набула комп‘ютерна мультиплікація, комп‘ютерний живопис (зокрема, фрактали – складання візерунків, що утворюються відповідно
до певних правил із використанням спеціальних комп‘ютерних програм).
Усе більшої популярності набуває захоплення комп‘ютерною графікою і
комп‘ютерним дизайном (подібні молодіжні захоплення починають включати у
різні міжнародні змагання, прикладом можуть послужити Дельфійські ігри, які
об‘єднують всі види мистецтв і являють собою ефективний інструмент збереження і розвитку культурної спадщини, пошуку і підтримки юних талантів [2, с. 337].
Використання інтернету у процесі включення молоді у сферу культурної
діяльності створює низку важливих переваг. Перша з них полягає у тому, що
спілкування реальних і потенційних дослідників дозволяє істотно економити
час, витрати і інтелектуальні ресурси в інтерактивній взаємодії. Друга перевага
полягає у тому, що різко зростає швидкість, точність і масштабність комунікаційних взаємодій зацікавлених осіб, які можуть проживати у різних країнах і на
континентах, належати до різних культур. Третя перевага полягає у тому, що
молоді люди, що володіють високим рівнем інформаційної культури, у процесі
взаємодії через мережу Інтернет можуть використовувати не тільки тексти, але
також звукові, колірні і відео елементи. Таким чином, інтернет являє собою новий, надзвичайно ефективний інструмент, що містить у собі великий міжнародний і навіть глобальний потенціал.
Інтернет здатний задовольнити такі потреби молоді, як потреба у знаннях,
потреба у спілкуванні, потреба у розвагах, потреба в інформації. Спілкування у
мережі Інтернет привабливо для молоді тим, що воно є анонімним і молода людина може експериментувати зі своєю особистістю, створювати віртуальний
образ згідно своїм бажанням.
Цей образ не завжди відповідає реальності, адже це «штучний світ», в
якому молода людина може позбутися від іншої натисненням однієї клавіші, де
в одну мить можна знищити свій профіль, замінивши його на більш прийнятний тощо. Все це приваблює молодь, сприяє реалізації амбіцій.
У мережі Інтернет молода людина відчуває себе й набагато розкутіше у
зв‘язку зі специфікою засобів спілкування, але, приховуючи свої недоліки і
комплекси, вона не лише не позбавляється від них, а, навпаки, посилює їх у ре212

альному житті. Найчастіше такі люди втрачають здатність до спілкування з
оточуючими, вміння правильно і чітко формулювати свої думки. Тобто
з‘являється невміння вирішувати проблеми у реальному житті, нездатність
приймати самостійно рішення.
Інтернет істотно впливає на засвоєння соціальних норм, формування ціннісних орієнтацій, є найчастіше, системою неформальної освіти і просвіти.
Глобальна мережа переповнена різноманітною інформацією: новинки у світі
техніки, літератури, кіно, музики і моди, світові, політичні та світські новини.
Молодь може отримати відповідь на будь-яке питання, ознайомитися з думками
і отримати відгуки з будь-якій теми Однак необхідно розуміти, що не вся інформація у інтернеті є достовірною, найчастіше це можуть бути умисні підроблені
факти, що несуть у собі інформаційно-терористичний сенс. Така інформація у
поєднанні з відмовою від реальності здатна посіяти пригніченість у підсвідомості користувачів. У цьому і полягає основна небезпека безконтрольного проведення дозвілля за допомогою інтернету.
Негативним наслідком надмірного використання мережі є інформаційне
перевантаження. У суспільстві з‘явилася інтернет-залежність, яка породжує
психосоціальну депривацію, що призводить згодом до недостатнього задоволення інформаційно-комунікативних та інших видів потреб і, як наслідок, до
деформації або якісних змін особистісних, соціальних, професійних, матеріальних і сімейних цінностей [2, с. 123]. Ще однією небезпекою цього виду дозвілля
є те, що він виключає рухову активність – найбільш важливу функцію для молодого організму, тим самим завдаючи величезної шкоди фізичному здоров‘ю.
При тривалому перебуванні за комп‘ютером страждає у першу чергу зір, викривляється хребет, порушується система харчування.
Для молодої людини, яка перебуває в стадії активного формування, ці можливості видаються цікавими, хоча і не безперечними. Розглянутий нами вид дозвілля також несе величезну загрозу для молодої особистості із слабкими моральними
цінностями. Інтернет завжди переповнений рекламою, часто несе згубний вплив на
психіку молоді. Спосіб життя, що нав‘язується ЗМІ, формує потреби, які абсолютно
не співвідносяться з реальними можливостями, демонструють недосяжний образ
життя, стиль, якому хотілося б наслідувати. Для багатьох молодих людей все це
стає керівництвом до дії, стимулюючи злочинність і суїциди [4, с. 127].
Відтак, з одного боку, Інтернет надає безмежні можливості для розвитку
особистості, отримання нової інформації, культурного розвитку, а з іншого, при
неправильному використанні може надавати руйнівну дію як для особистості,
так і для організму в цілому. Саме тому необхідно створити медіаосвітнє сер едовище, здатне задовольнити запити сучасної аудиторії, а національні ЗМІ повинні бути інструментом механізму збалансованості інтересів особистості,
суспільства і держави.
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ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУХНІ
Сфера харчування є об‘єктом вивчення широкого кола наукових досліджень (медичні, психологічні, морфологічні, фізіологічні, біологічні, біохімічні
та ін.). Окремий напрям проблем пов‘язаний з культурологічним (М. В. Капкан,
М. Монтанарі, Ж.-Ф. Ревель) і соціологічним (В. В. Ніколенко) вивченням гастрономічної культури. Однак безпосередньо кухня як складова культури досі не
стала об‘єктом ґрунтовного і всебічного вивчення. Наявні праці або містять
фрагментарні відомості про кухню як елемент побутової, матеріальної культури,
або розглядають окремі її аспекти, переважно з етнографічної точки зору. Це дає
підстави констатувати необхідність цілісного культурологічного дослідження національної кухні, обумовлену не лише науковим інтересом, а й цілком прагматичними намірами, починаючи від збереження національної ідентичності, й
закінчуючи задоволенням культурних потреб широких мас населення в сфері
харчових практик.
У дослідженні національної кухні варто зупинити увагу на різних аспектах та контекстах її виникнення, трансформації та функціонування. Коротко
зупинимося на них.
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Передумови до виникнення національної кухні сформувалися в епоху
нового часу, для якого характерні істотні зміни у соціальній, економічній і політичній сферах життя. Чинниками формування національної кухні є: формування державних утворень; виокремлення і наповнення змістом понять «нація»,
«національне»; розвиток шляхів сполучення і активізацію міграційних потоків;
географічні відкриття; зменшення домінування релігійних догм і необхідність
формування світської культури і відповідних традицій, зокрема на рівні повсякденності. У результаті тривалих і поступових еволюційних перетворень кухня стала відображенням соціокультурних зрушень сучасного їй суспільства.
Зокрема, індустріалізація харчової промисловості призвела не лише до
виробництва продуктів харчування у промисловому масштабі, а й, що більш
важливо, до виникнення так званої космополітичної їжі, яка долає бар‘єри країн
і континентів, поширюючи інгредієнти далеко від місця їх початкового вир ощування чи виготовлення. Космополітична їжа впливає на культурно-локальні
смаки, які є своєрідним маркером класу, соціальної або етнічної групи, а також
формує космополітичний смак, який впливає на ієрархію їжі в глобальному масштабі. На зміну характеру і змісту їжі суттєво вплинули такі нові типи раціональності, як рефлексивність, макдональдизація та ін.
Образ національної кухні сформувався завдяки акумуляції різних регіональних та етнічних традицій, яким властивий локальний характер. Тому національна кухня, з одного боку, зберігає риси традиційного способу трансляції,
що сприяє її легітимації, а з іншого – відгукується на вимоги нової культурної
епохи. Так, тривалий час їжа була чинником соціальної ієрархії, дистанціювання, конкурентної боротьби за статус, засобом соціального утвердження, однак з
часом різниця систем харчування верхів і низів, мешканців міста й селян стала
менш помітною. Завдяки процесам глобалізації різноманітні продукти та те хнології їх приготування стали доступні переважній більшості населення без с оціальних обмежень. Їжа та кухня з технології перероблення продуктів
харчування для їх споживання перетворюється на високу кухню – високе мистецтво приготування та подання вишуканих страв, головна мета якої не лише
нагодувати, а й вплинути на органи чуття та емоції людини.
Проблеми харчування в світі, що глобалізується, пов‘язуються не просто
з аспектом збереження національної ідентичності, а й з проблемами здоров‘я та
виживання традиційних культур за рахунок підтримки традиційної кухні і тр адиційних форм харчування. Внаслідок гомогенізації культурного простору виникає фаст-фуд – уніфікований формат харчування. Пов‘язані з поширенням
фаст-фуд процеси американізації і вестернізації харчування загрожують кухням
традиційним культур, і, це є проблемою для тих, чия ідентичність тісно
пов‘язана з вживанням в їжу саме національної їжі, тобто для представників
невеликих культур з найбільш автентичною традиційністю.
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Криза національних систем харчування та їх потенційна готовність зникнути під тиском американізованого і вестернізованого харчування є серйозною
проблемою, такою ж, як і трансформація домашньої кухні, коли сімейна харчова політика моделюється рекламою продуктів харчування та економічними
стратегіями, висунутими харчовою індустрією, і, більш за все представленими
у величезних супермаркетах економ-класу, популярних ЗМІ.
Кухня і культура споживання їжі змінюються під впливом процесів
глобалізації і пов‘язаних з ними процесами культурної експансії, уніфікації, інтеграції, гомогенізації культурного простору. Так вибір їжі людиною і суспільством стає зумовленим не лише культурними традиціями, світоглядними
настановами, а насамперед актуальним на даний час форматом соціокультурної
реальності. Етапи трансформації режимів харчування відображають культурні
зрушення і несуть у собі потенціал подальших закономірностей розвитку культури і суспільства.
Функціональний зміст кухні полягає в тому, що вона відображає уявлення, цінності, норми і правила поведінки суспільства чи окремої соціальної гр упи, забезпечуючи при цьому соціальну регуляцію та інтеграцію в межах
суб‘єктів соціальної культури.
Література:
1. Капкан М. В. Феномен гастрономической культуры: специфика форм репрезентации (на примере России ХІХ–ХХ вв.): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. кул ьтурологии / М. В. Капкан. – Екатеринбург, 2010. – 25 с.
2. Монтанари М. Голод и изобилие. История питания в Европе / М. Монтанари.
Санкт-Петербург : Александрия, 2009. – 279 с.
3. Ніколенко В. В. Гастрономічні детермінанти суспільного життя: соціологічний
вимір : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : 22.00.01 / В. В. Ніколенко. – Харків,
2015. – 441 с.
4. Ревель Ж.-Ф. Кухня и культура: Литературная история гастрономических вкусов
от Античности до наших дней / Ж.-Ф. Ревель ; пер. с франц. А. Лущанова. Екатеринбург: УФактория, 2004. – 336 с.
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УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА ХХ СТОЛІТТЯ
ЯК БАГАТОГРАННИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН
Українська графіка ХХ століття завжди була предметом уваги дослідників мистецтвознавців. Історія книги найтіснішим чином пов'язана з історією образотворчого мистецтва і графіки, зокрема художникам належала визначна
роль у створення рукописних книг. Вони були творцями і шрифту, і прикрас, і
малюнків. В. А. Фаворський порівнював книгу з «оркестром різних інструментів», кожний з яких має власний голос [4, с. 38].
Естетична програма модерна сприяла розвитку графічного мистецтва,
значення графіки зросло в національній художній творчості. Розквіт графічного
мистецтва був пов‘язаним з становленням нового світогляду, майстри стилю
модерну прагнули наблизити високе мистецтво до повсякденного життя.
У новій стилістиці модерну працювали у Львові над художнім оформленням книжок Е. Лілієн, Е. Окун, С. Дембіцький, М. Ольшевський, Г. Колцуня,
Ю.Панкевич, О. Кульчицька. С. Дембіцький один з перших у Львові втілив
ідею художнього образу книжки як синтетичного ансамблю [2, с.136].
Становлення сецесії в національній українській книжковій графіці неро зривно пов‘язане з творчістю В. Кричевського. Мистецтвознавці вважають його
основоположником нової української книжкової графіки. Справжньою подією
стала поява «Ілюстрованої історії України» М. Грушевського (1911), а через рік –
його книжки «Культурно – національний рух на Україні XVI – XVIII віків»,
графічне оформлення яких втілювало бажання художника відновити перерваний
зв‘язок сучасної української культури з мистецтвом минулих епох [2, с.138] (Рис.1).
В. Кричевський з глибокою шаною ставився до скарбів спадщини української графіки ХVІІ–ХVІІІ ст., підкреслюючи її естетичні якості й надаючи формам сучасного звучання. У книжковій графіці В. Кричевський можна помітити
ознаки різних течій: традиціоналізму – «Українське малярство ХVІІ–ХVІІІ сторічь» (1929), примітивізму – «Буденний хліб» А. Крушельницького (1929), експресіонізму – «Чорний ангел» О. Слісаренка (1929), конструктивізму –
«Будівлі» М. Бажана (1929), синтетичного реалістичного мистецтва – «Лебедин» (1928), стилю ар-деко – «Золоті лисенята» Ю. Шпола (1929) [3, с. 5]. Проте, головною рисою всіх книжкових робіт художника цього періоду є
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конструктивне розуміння власне пластичного матеріалу – лінії, плями, площини
аркуша, кольору. Процес творчості В. Кричевського розгортався від модерну до
конструктивізму. Шедевром книжкової графіки, який можна віднести до стилю
ар-деко, стала його обкладинка книжки Ю. Яновського ―Майстер корабля‖ (1928).
Українську академію мистецтв було організовано в грудні 1918 р. за системою індивідуальних майстерень. Художники, які стали фундаторами УАМу, здобули освіту в Петербурзі, Кракові, Мюнхені, Парижі. Для них було притаманне
спільне прагнення – поєднати давні національні традиції мистецтва з новими відкриттями європейських художніх течій. Майстерню графіки очолив Г. Нарбут. Система художньої освіти в його майстерні була зорієнтована на книжкову графіку.
Привабливість творчих робіт Г. Нарбута, точність його пластичних вирішень, вишуканий смак і знання стилів сприяли тому, що художник став надовго наставником графіків, започаткував «найбільш широку і впливову течію‖ в українському
графічному мистецтві, що дістала назву «нарбутівської» [3, с. 6].
Майстри нарбутівського напряму зверталися, насамперед, до української
барокової книжки. Вони запровадили в майстернях УАМу систему художньої
освіти, аналогічну тій, що запанувала ,згодом, у школі Баухауз. Особливу пр ивабливість для молодої генерації українських художників мали твори Г. Нарбута (Рис.2). Твори митця позначені неокласичними рисами , особливо його
«останній шедевр» – обкладинка «Антології римських поетів» М. Зерова (1920).
У цій роботі майстер піднявся до виключної простоти й бездоганності – обкладинка нагадує мармурову плиту, прикрашену чітко і строго.
У графічній творчості Г. Нарбута поєдналися різні стилі й мистецькі напрями – від модерну, символізму, неокласицизму, необароко до примітивізму,
футуризму. У роботах майстра добре відчутні і риси стилю ар-деко. Вплив нарбутівської течії помітний в окремих творах художників М. Жука, І. Падалки, А.
Страхова, О. Маренкова, С. Конончука, В. Січинського, I. Мозалевського,
А.Середи, О.Судомори, Ю.Михайліва, Я. Фартуха, Т. Москалевої, В.Дядинюка
[1, с.16]. Митці цього кола працювали переважно над художнім оформленням
книжки, здебільшого над книжковою обкладинкою, але створювали також заставки, кінцівки, інколи ─ ілюстрації. Особливо цікавою була їх робота в таких
галузях, як екслібрис і видавнича марка. Графіку майстрів «нарбутівської течії»
можна визначити як стиль ар-деко в українському мистецтві.
Найближчим до Г. Нарбута у своїй творчості був М. Кирнарський. Його
книжковим роботам властиві спокійна орнаментика, лаконізм, тонко відчуті
співвідношення шрифтових і декоративних елементів. Для М. Кирнарського
був очевидним зв‘язок між книжкою та архітектурою в розумінні конструктивних пропорцій, архітектоніки елементів. Другою рисою художника була закоханість у давні рукописні шрифти, яка, безумовно, зародилася в майстерні
Г. Нарбута. Сучасники визнавали М. Кирнарського як майстра каліграфії.
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Яскравим явищем у графічному мистецтві України 1910-х – поч. 1930-х
років став експресіонізм, що мав достатньо широкий спектр виразових засобів.
Експресіонізмом позначені книжкові та станкові роботи М. Бутовича,
М.Осінчука, М. Федюка, Я. Музики, Л. Геца, О. Сорохтея, О. Довгаля, В. Касіяна, З. Толкачова, А. Петрицького, В. Овчинникова. Започаткувала експресіонізм в українській графіці М. Синякова 1916 р. [2, с.25].
На початку 1930-х рр. синтез відбувався вже на іншому ґрунті – на основі
реалізму. 1934 р. став певною хронологічною межею в розвитку української
графіки з початку ХХ століття. Соціально-політичні події 1917–1934 рр. вибудували численні кордони – державні, політичні, ідеологічні. Українські художники опинилися по різні боки цих кордонів – у Києві, Харкові, Одесі чи у
Львові, Празі, Варшаві, Парижі, Мюнхені, в містах Америки.
Можна стверджувати, що графіка першої третини ХХ ст. становить цілісне,
принципово нове явище в історії українського мистецтва, розвиток якого зумовлений активним національно-культурним рухом. Художників у цей період надихала віра в соціально-етичну, дійову місію мистецтва. Особливе місце в
становленні та розвитку нової української графічної школи належить Українській
академії мистецтв. Майстри, які викладали в УАМ – Г. Нарбут, В. Кричевський,
М. Бойчук – прагнули створити ідеальний образ національного мистецтва.
В українській графіці цього періоду відбилися різні загальноєвропейські
течії – модерн, символізм, неопримітивізм, футуризм, кубізм, експресіонізм,
конструктивізм, функціоналізм, реалізм, сюрреалізм, ар-деко, неокласика. Своєрідність художньої мови виникала завдяки застосуванню традиційних мотивів
і авангардних засобів творення образу. Xудожня мова графіки відбивала складну взаємодію давнього й сучасного, народного й професійного, загальноєвр опейського та національного.
Графіка першої третини XX ст. в Україні досягла високого художнього
рівня, проявилася як багатогранний культурний феномен, стала визначним
явищем в історії як українського так і світового мистецтва. У графіці працювали художники різних мистецьких фахів, які істотно збагачували її художні засоби і, відповідно, передавали нові пластичні вирішення з цієї галузі в різні
сфери мистецтва.
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Рис. 1. В. Кричевський.
Обкладинка книжки
М. Грушевського “Ілюстрована істо-

Рис. 2. Г. Нарбут.
Ілюстраця до “Енеїди”
Котляревського

рія України”, 1911. Київ ‒ Львів.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В АРХІТЕКТУРНІЙ ПРАКТИЦІ
Унікальність архітектури як явища в першу чергу слід пов‘язувати з її
двома призначеннями – культурним (або естетичним) та функціональним, оскільки
архітектура формує середовище для життя людей, на відміну від інших видів мистецтва (живопис, музика, скульптура), в яких естетична і ідейна цінність переважає
функціональну, В будівництві того чи іншого об‘єкту архітектури беруть участь велика кількість суб‘єктів. Кожен з них має своє важливе призначення, але домінуючими рушіями процесу завжди були замовник (спонсор, меценат) і архітектор (або
архітектурне бюро). Конструктивна співпраця замовника і архітектора побудована на
постійному обміну інформацією та роботі з проектною документацією. Одним з най220

важливіших елементів обміну є візуальний матеріал, який представлений в кресленнях та зображеннях об‘єкту. До середини двадцятого століття візуальний матеріал
виконувався вручну, але з розвитком науки і техніки ситуація змінилася. Спочатку
з‘явилися CAD-програми, які дозволяли виконувати креслення в цифровому середовищі, що прискорило обмін інформацією і покращило процес збереження робочих
креслень. Паралельно з цим розвиваються технології тривимірного моделювання і
візуалізації. В останні роки все більшого поширення набуває технологія віртуальної
реальності, яка завдяки необхідному програмному і апаратному забезпеченні дозволяє не тільки споглядати об‘єкт проектування у віртуальному тривимірному просторі, а й вносити корективи та впливати на програмне середовище. Можливість
візуально оцінити об‘єкт до етапу реалізації вийшла на новий рівень.
Віртуальна реальність була досліджена з різних позицій – культурної, філософської, соціальної, але саме комп‘ютерну віртуальну реальність досліджували в
своїх роботах М. Кастельс, В. Павлович, Дж. Стойєр, Т.С. Хуанг, Ш. Е. Чен [1, 2, 3, 4].
Головна задача дослідження – провести аналіз існуючих технологій віртуальної реальності, їх використання в архітектурній практиці; виявити переваги, які можуть бути актуальними для використання в Україні; провести порівняння з
традиційними способами проектування і презентації проектного матеріалу; означити проблеми і завдання, які стоять перед даним типом технології.
Візуалізація результату проектування архітектурних
об‘єктів переважно здійснюється у двовимірному форматі.
Від самого початку архітектурної діяльності основним методом була ручна подача проекту. Усі креслення, перспективні
зображення, макети і документація велися вручну, що значно
збільшувало час на виконання, утвердження та реалізацію
проекту. Аналогічно складним було зберігання і копіювання
проектної документації. В наш час ручна подача досі цінується серед спеціалістів, але більше є винятком із правил, ніж
нормою. Частіше за все подібне виконання необхідне на етапі Рис.1 Традиційна ручна
графіка, фасад
пошукової та ескізної роботи, для концептуального зображення проекту, що надає йому більшої естетичної цінності.
Нині поширений, метод комп‘ютерної візуалізації
дозволяє отримати растрове зображення за рахунок використання алгоритмів спеціального програмного забезпечення. Лідери ринку серед програм-рендерів: V-Ray,
Maxwell Renderer, Brazil R/S, Corona, LuxRenderer та інші
– пропонують різні методи прорахунку фінального зображення. Це може бути трасування променів, трасування
шляху, рейкастинг тощо [5]. Ці методи відрізняються своїми початковими алгоритмами. Наприклад, трасування
екстер'єру,
променів побудоване на відслідковування променів при Рис.2. Візуалізація
Corona Render
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відбиванні їх від об‘єктів; рейкастинг зупиняє поширення променів при зіткненні з 3d-об‘єктами; алгоритм Maxwell Renderer використовує свою
чну формулу, в якій закладена фізична модель поведінки світла, що зменшує
кількість кроків при налаштуванні візуалізації. Також програми відрізняються
залученням апаратних складових комп‘ютера, як CPU-рендер, що використовує
потужності в центрального процесору, та GPU-рендер, що використовує процесор відеокарти. Обидва методи мають різні переваги і недоліки: CPU-рендер
дозволяє залучати додаткові потужності оперативної пам‘яті при завантажені
тривимірної сцени, в той час, як GPU-рендер має обмежену кількість внутрішньої пам‘яті, але сам прорахунок відбувається швидше через особливості арх ітектури чипів відеокарт [6]. Постановка видових точок відбувається за
принципом фотознімка – в програмному просторі моделі використовується камера, яку користувач налаштовує з потрібними йому параметрами. Ці механізми, а також налаштування фізики середовища, взаємна інтегрованість між
різними програмами дозволяють отримати двовимірне зображення фотореалістичної якості.
Віртуальна реальність (скорочено VR – virtual
reality) в вузькому розумінні – це комп‘ютерні системи,
які завдяки певним апаратним та програмним додаткам
дозволяють більш повно і відчутно сприймати програмоване середовище, впливаючи на органи чуття людини.
Головна особливість цих систем в тому, що імітація реальності відбувається в реальному часі, тобто суб‘єкт здатен так чи інакше впливати на фізику змодельованого
світу, в якому він перебуває. В наш час для досягнення
подібного ефекту використовуютьVR-шолом та контролери. VR-шолом зсередини представляє з себе два дисплеї, кожен з яких виводить зображення для лівого і
правого ока, що зводяться разом і складають цілісну карРис.3. Зразки VR-шоломів
тину. Вмонтований гіроскоп дозволяє охопити усі 360 гра- (вгорі – Oculus Rift; внизу –
Google DayDream)
дусів навколишнього віртуального середовища. Контролери дозволяють керувати положенням людини в просторі, оскільки та обмежена
площею використання шолому, яка може відрізнятися від віртуальної площі за
своїми масштабами. Дана технологія зараз активно використовується розважальній індустрії (кіно, ігри), військовій сфері (тренування на симуляторах військового транспорту), психотерапевтичній практиці (лікування страхів, стресу),
медицині (різноманітні симулятори), освітній сфері (віртуальні тури по музеям,
інтерактивні навчальні ролики) та в інших галузях науки, де віртуальна реальність дозволяє імітувати різні умови, які в реальному житті можуть бути небезпечні для людини.
5. Існуючі способи застосування в архітектурній сфері
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Технологія віртуальної реальності відчутно розширює межі сприйняття
проектного матеріалу. Об‘єктом може бути і зовнішнє ландшафтне або архітектурне середовище, інтер‘єр приміщень, тощо. Використання VR-технологій в архітектурному проектуванні стрімко набирає
поширення і це помітно по її інтегрування в
масштабні і популярні програми. V-Ray
Render, Corona Renderer вже дозволяють робити 360 градусні візуалізації. Звісно, вони
не дають можливості проводити віртуальні
Рис.4. Вид через лінзи VR-шолому
тури по приміщенням, як Unreal Engine, але
різниця в сприйнятті двовимірного і тривимірного зображення відчутна завдяки,
так званому, «ефекту присутності».
Віртуальна реальність вплинула не лише на зміну кінцевого етапу проектування (презентація матеріалу), а й на проведення обмірів. Замість електро нних дальномірів та нівелірів починають використовувати метод тривимірного
сканування середовища, згідно з яким створюються хмарні дані точок з координатами і прив‘язками. Це виконується завдяки 3d-сканерам і камерам, які також використовуються для панорамних фотографій, як в сервісі Google Earth.
Існують не лише інтегровані елементи VR в популярних програмах, а й само стійні додатки.
Слід також згадати і про технологію доповненої реальності, яка йде поряд
з віртуальною – її принцип полягає в доповнені існуючого середовища в цифровому форматі завдяки зйомок з камери та системі прив‘язок у просторі. Так,
наприклад, для звичайних користувачів смартфонів і планшетів вже є такі додатки, як RoomScan, що дозволяє провести обміри приміщення; Pair – йде далі і
дозволяє в інтерактивному форматі розташовувати моделі меблів при зйомці
приміщення; в додатку SmartReality користувач може проводити віртуальні тури, якщо перед цим була завантажена 3d-модель.
Для спеціалістів кількість фахових програм поки обмежена. Це можуть
бути інтегровані інструменти і оновлення програм у відомих розробників –
Autodesk, Graphisoft. Програма Fuzor створена саме для інтеграції з такими програмами, як Archicad, Revit, Rhinoceros 3-D, SketchUp; вона забезпечує візуалізацію в реальному часі через VR-окуляри. Вказана вище, візуалізація на 360
градусів вже давно працює в таких програмах, як Corona чи V-Ray. Вона створює панорамну розгортку зображення, але потребує сторонні програми для подальшої «склейки» в сферичне зображення, яке потім можна переглядати в
окулярах VR. Програма Storyboard VR вже дозволяє використовувати засоби
віртуальної реальності не лише для перегляду, а й для створення презентаційних матеріалів. Програма дає змогу працювати з кресленнями, цифровими зображеннями і текстовими даними [7].
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При огляді переваг віртуальної реальності слід виділити її два головних
призначення в проектному процесі.
Перше – це презентаційне (або візуальне) призначення. Двовимірна модель презентації у вигляді зображень (цифрових або друкованих) не відображає
реального погляду на об‘єкт. Це імітація фотознімку налаштованої камери з
тривимірної моделі. Навіть знімок з ракурсу, наближеного до людського погляду буде мати перспективні викривлення через різницю в оптичних властивостях
людського ока і лінзи камери. В той час VR-окуляри не лише дають людині
властивий її зоровому апарату погляд на об‘єкт; з‘являється ефект перебування
всередині тривимірної моделі. Замовник зацікавлений в отриманні достовірної
візуальної інформації, а коректний масштаб, відчуття простору, візуалізація в
реальному часі, взаємодія з середовищем наближають сприйняття об‘єкту до
реального.
Друге – вузькоспеціалізована робота у віртуальному середовищі. Окремі
програмні моделі дозволяють не лише споглядати, а змінювати об‘єкт, отримувати дані про ті чи інші елементи, вносити корективи, тощо. Проектант отримує
додаткові можливості в роботі з об‘єктом. Наприклад, програма VRTISAN [8]
повністю працює в VR-середовищі на базі ігрового програмного алгоритму.
Програма дозволяє рухати перегородки, предмети інтер‘єру, змінювати текстури і рухатися всередині приміщення. Компанія Daqri розробила шолом для
будівельники з інтегрованою панорамною камерою, VR-окулярами. Окрім захисних функцій він дозволяє оперативно переглядати дані по будівництву і ч итати робочу документацію.
При усій своїй новизні і значних перевагах, повна інтеграція VRтехнологій поки неможлива. По-перше, через вартість якісної апаратної складової – VR-окуляри і контролери, залежно від виробника, можуть коштувати до
$1000, також потребують потужних комп‘ютерних комплектуючих. Також є
ризик того, що виробники програмного забезпечення будуть також лобіювати
власні комплектуючі, єдині, що зможуть працювати з тими чи іншими програмами. Для фахівців головним питанням досі лишається те, чи можливо використовувати VR не лише для презентацій і огляду, а й для власне процесу
проектування[9]. Хоча варто зазначити, що метод сканування приміщення для
обмірів і створення хмарної бази даних точок вже активно використовується і
зменшує час на виконання креслення. Головне що потрібно чітко усвідомлювати в даній проблемі – VR-технології все ж більше інтуїтивні, і якщо у випадку з
оглядом створеної моделі це є перевагою, у випадку з введенням точних даних і
складному конструюванні елементів це може значно погіршити процес. Більш
ймовірним є часткова інтеграція віртуальної реальності в робочий процес про ектантів. Це стосується обміну даними, роботи з матеріалами і предметами,
оглядові функції програм, але ніяк не математично точні дії.
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Інтеграційний процес між людиною і новими технологіями сприяє відкриттю нових можливостей в архітектурній сфері. Хоч зараз засоби VR використовуються переважно в сфері інтерактивних розваг, вони мають великі
перспективи в архітектурному проектуванні. Лідери ринку програмного забезпечення для архітекторів (Graphisoft, Autodesk) поступово інтегрують VRтехнології в останніх версіях своїх програм, з‘являються нові мобільні додатки
для широкого і вузького кола користувачів. Можливість надати індивідуальний
погляд на об‘єкт проектування завдяки новим методам презентації та візуаліз ації отримують широкий відгук, як серед фахівців, так і серед комерційно зацікавлених осіб. Співпраця і обмін інформацією між проектантом і замовником
виходить на новий рівень, розширюються межі сприйняття і роботи з проектним матеріалом. Технологія віртуальної реальності стрімко розвивається і охоплює все більше сфер її застосування. Але для розуміння її повнозначної ролі в
архітектурному процесі необхідні подальші дослідження, перше завдання яких
буде визначити усі можливі корисні функції даної технології та її конкретні
межі застосування.
Стрімкий технічний прогрес створює нові винаходи, які вражають тим,
що мають безліч варіацій застосування. Автоматизовані процеси беруть на себе
все більше і більше роботи, але відповідальність за контроль процесу завжди
буде на людях. Варто пам‘ятати, що ці винаходи – лише інструменти, вони не
створюють щось за нас, а лише полегшують цей процес створення.
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Рибченко О.Г.,
аспірант, НАОМА
(м. Київ, Україна)
АНАТОЛІЙ ПЕТРИЦЬКИЙ
ЯК РЕФОРМАТОР УКРАЇНСЬКОЇ СЦЕНОГРАФІЇ
З утворенням 1918 року Державного драматичного театру і «Молодого
театру» (з 1922 – сучасного українського театру «Березіль») розпочався новий
період в історії національного театру. В творче життя Києва тоді увірвалася
епохальна постать реформатора вітчизняного театру режисера Леся Курбаса.
Державний драматичний театр продовжував традиції реалістично-психологічної школи, натомість Молодий театр відстоював позиції авангардизму. Його
сцена стала своєрідним експериментальним майданчиком. Сценічні макети те атрального об'єднання «Березіль» отримали золоту медаль на Всесвітній театр альній виставці у Парижі в 1925 р.
У своєму дослідженні ми обґрунтовуємо тісний зв‘язок режисерських досягнень Леся Курбаса зі співпрацею з провідними художниками – Анатолієм
Петрицьким, Вадимом Меллером, Федіром Ніродом, Олександрою Екстер,
Михайло Глейзером, Олександром Хворостенко-Хвостовим.
Невтомний експериментатор Анатолій Петрицький створив вражаючі за
образністю і безпомилковим відчуттям епохи театральні строї та декорації у
конструктивістській манері для театрів Києва. Петрицький випереджав свій час,
генерував нові мистецькі концепції, прокладав нові шляхи художнього розвитку. Засвоївши кращі здобутки світового мистецтва, він створював образи, в барвистих ритмах яких звучить перегук з українським фольклором, зі стихією
народної творчості, звичаями й обрядами, які він так ретельно вивчав і переосмислював. У костюмах своїх героїв Петрицький втілював перетворену українську ідентичність, що була лаконічно передана мінімалістичними засобами.
Він давав волю фантазії, коли прості селяни поставали на сцені в авангардних
образах, несучи могутній заряд українського колориту.
Творчий шлях Анатолія Петрицького відрізняється рідкісною цілісністю і
доброю вдачею. Майстер не розміняв головне – свій талант. Коло головних тем, які
піднімає художник, обертаючись і вбираючи нові враження, й до сьогодні не сходить з орбіти людського життя. В картинах художника воно балансує на невидимій
межі духу і матерії, раціонального й ірраціонального. Незмінною залишається відданість майстра національній тематиці. Для художника це не тільки спільне зі своїм
народом переживання його непростої долі, але й процес постійного самопізнання.
Досить стабільною в своїй стильовій своєрідності залишається і художня манера
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майстра. Стає яскравою палітра, елегантнішими форми, візуально полегшується
сама живописна матерія творів. Проте, особливості композиційних рішень, характерні прийоми деформації, притаманні тільки йому сполучення фантазії і реальності,
як і раніше вирізняють геніального майстра поміж інших.
―Я темпераментно відчуваю життя, – казав Анатолій Галактіонович. –
Люблю людей з характерними обличчями й фігурами, люблю залізо, камінь,
скло та матеріали, серед яких живу, відчуваю динаміку життя‖. І справді, він
відчував динаміку українських людей, давав волю фантазії, і тоді прості селяни
поставали в авангардних образах в його пошуках до спектаклів, а згодом і на
сцені, несучи могутній заряд українського колориту.
Анатолій Петрицький став першим справжнім художником в історії української театральної культури, який по-новому осмислив на українській сцені твори
європейських драматургів, а разом із ними й візуальні складові вітчизняного театру,
який він підняв до світового рівня. Він став одним з тих митців, з яких почалося
переосмислення українства як справжньої нації, з могутнім корінням.
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ЖАНР ДИТЯЧОЇ ОПЕРИ В МУЗИКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Серед усіх різновидів оперного жанру, проблематика дитячих опер залишається найменш дослідженою музикознавцями. Більшість існуючої наукової
літератури стосується вивчення дитячих опер зарубіжних композиторів. На д аний час ґрунтовних праць з проблематики українських дитячих опер кінця ХХ –
початку ХХІ ст. не існує.
Перші музикознавчі праці, присвячені дитячим операм, з‘явилися вже на
початку ХХ ст. Їхня поява була зумовлена тим, що на зламі XIX−XX ст.
з‘явилася значна кількість музично-театральних вистав, призначених для виконання маленькими артистами. В енциклопедичному словнику наявна інформація про появу перших дитячих опер російських композиторів, таких, як
В. Орлов – «Свиня і ластівка», «Свиня під дубом» (1895 р.), B. Рєбіков – «Ялинка» (1900 р.), «Казка про Принцесу і Короля-жабу» (1908 р.), В. Беневський
«Червона квіточка» (1906 р.), Б. Асаф‘єв – «Попелюшка» (1906 р.), «Снігова
королева» (1907 р.), О. Кастальський «Сірий вовк та Іван-царевич (1908 р.),
Ц. Кюї – «Сніговий богатир» (1906 р.), «Червона шапочка» (1911 р.), «Кіт у чоботях» (1912 р.), «Іван-дурник» (1913 р.), О. Гречанінов – «Ялинчин сон»
(1911 р.). Починаючи із цього етапу, стає актуальним теоретичне осмислення
дитячих творів як самостійного жанру музичного мистецтва.
На відмінність від України, де перша дитяча опера з‘явилася у кінці
ХІХ ст. (М. Лисенко «Коза-дереза» 1888 р.), на території більшості колишніх
радянських республік перші опери для дітей з‘являються пізніше. У «Музичній
енциклопедії» наявні відомості про перші дитячі оперні твори композиторів
країн ближнього зарубіжжя: вірменської – у 1912 р. – М. Манукян «Кінець
злу», грузинської – у 1921 р. – Г. Сванідзе «Золотий колосок», молдовської – у
1926 р. – Є. Кока «Жар-птиця, або Принц Іонел і чарівний вовк», латвійської у
1927 р. – Я. Мединьш «Хлопчик з мізинчик» та ін..
Основні питання, які підіймають дослідники, стосуються психологопедагогічних проблем сприйняття та виховання засобами музичного театру
(Є. Александрова, А. Астапенко, Н. Ачкасов, С. Барановська, Л. Борухзон,
Ю. Буренюк, О. Горожанкіна, О. Іванова, Є. Карпенко, Л. Кримова, А. Лесовиченко,
К. Мельниченко, І. Назаренко, А. Савицька, Н. Сац, Лю Цзінь, Є. Чухман,
Н. Шиянова). Крім того, існує велика кількість праць із музикознавчим аналізом
окремих вистав для дітей ХІХ – ХХ ст. та визначенням типології дитячих опер
(М. Бахтін, А. Буданов, К. Гаврільчик, О. Єрмаков, Н. Ізуграфова, Т. Квірікадзе).
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Поодинокі розвідки та окремі статті присвячені оперним виставам для дітей початку ХХІ ст. (Ю. Бентя, Л. Морозова).
Більшість дослідників відзначають, що кожен вік відрізняється своїми
художньо-смаковими уподобаннями. Казковий жанр залишається домінуючим
для різних категорій глядачів, включаючи дорослих, і є найбільш поширеним
при постановках: «як жанр, казка має повторюваність образів, їх однозначність,
стереотипність розвитку сюжету, знакову визначеність, обов‘язкову перемогу
добра над злом. При відсутності в суспільстві системи духовних координат, театральна казка орієнтує дитину на загальноприйняті норми взаємин між людиною та навколишнім світом, що має, безперечно, позитивне значення, дозволяє
юному глядачеві відчувати себе захищеним, причетним до якогось спільного
«ми», формує образи ідентичності» [1, с. 276].
Інтенсивний розвиток жанру української дитячої опери відбувається у
другій половини ХХ ст. Однією з найкращих дитячих опер того періоду є «Казка про загублений час» (1951 р.) Ю. Рожавської на лібрето Л. Компанієць за однойменною казкою Є. Шварца. Опера йшла в Київському театрі опери та
балету. Дитячу оперу «Блакитна троянда» на власне лібрето за угорською казкою написала М. Пилипчак (1970 р.). У 1980-х у Львові в Театрі опери та балету було поставлено оперу-казку Б.-Ю. Янівського «Царівна жаба», в Києві в
Державному музичному театрі для дітей і юнацтва − опери «Буратіно»
О. Білаша, «Золоторогий олень» О. Костіна за літературною основою
Д. Павличка. Опери «Казка про живу воду» написав М. Чембержі (1988 р.),
«Вовк-чарівник» на лібр. Г. Аронова − І. Кириліна (1993 р.). У 1996 р. у Харківському театрі опери та балету було поставлено дитячу оперу М. Стецюна «Коли ще звірі говорили» за казкою І. Франка (лібрето С. Чепалова). А в 1990-х у
Київському дитячому музичному театрі було поставлено нову версію казки
«Івасик-телесик», оперу І. Щербакова «Пастка для відьми» на лібрето
Г. Конькової; в Київському театрі музичної комедії – «Чиполіно» Б. Алексеєнка
у співавторстві з Ю. Котиленцем на основі казки Дж. Родарі. У Миколаївському
музично-драматичному театрі було здійснено постановку комічної дитячої опери
Т. Ярової «Іменини з пригодами» (за казкою «Муха-цокотуха» К. Чуковського,
1992 р.) [3, с. 530]. Дослідницькі статті на тематику дитячих опер українських
композиторів присвячені, переважно, аналізу оперних вистав М. Завалішиної,
Г. Компанійця, М. Лисенка, Ю. Рожавської, К. Стеценка.
На даний час, існує два масштабних дослідження, які частково присвячені
специфіці опер українських композиторів: дисертації А. Германа «Дитяча опера
російських та українських композиторів» та Н. Ізуграфової «Дитяча опера як
автономна жанрова форма у контексті сучасної музичної культури».
Серед досліджень останніх років безперечний інтерес представляє робота
української дослідниці Ганни Карась. Авторка надає відомості про дитячі опери
та оперети композиторів української діаспори ХХ ст. Так, у США дитячі опери
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створили такі композитори, як І. Білогруд – «Червона шапочка», О. Залеський –
«Цвіркунчик», Я. Ласовський – опера-казка «В царстві Оха», З. Лисько – «Золоте весілля», В. Овчаренко – «Лис Микита», Є. Садовський – «Ведмежа порада»,
М. Фоменко – «Котик Кікі», «Листоноша», «Івасик-Телесик». В Канаді опери
для дітей писали Є. Звоздецький – «Зачарована ялинка», в Англії, Ірландії –
С. Туркевич-Лукіянович – «Цар Ох», «Серце Оксани», «Куць», «Яринний городчик», в Австрії – А. Гнатишин – «Бабусина пригода», у Чехословаччині –
Б. Левитський – «Івасик Телесик і Солом‘яний бичок» (на тексти О. Олеся).
Говорячи про музичний тематизм опер, Г. Карась відмічає, що композитори також, як і М. Лисенко, використовують український музичний фольклор
в якості основного засобу характеристики дійових осіб. Динамічні ознаки стосуються кількісної та сценічного активності творів. Дослідниця стверджує, що
«найбільше динаміка жанру проявляється у творчості С. Туркевич-Лукіянович,
яка створює новий синтетичний жанр – дитячу оперу-балет» [2, с. 92]. Статистичні ознаки Г. Карась виявляє у засобах музичної виразності. Зумовлено це
тим, що вони пристосовані до виконавських можливостей дітей
На основі вивчення теоретичних праць історії та теорії оперного мистецтва визначено, що, на жаль, дитячі опери українських композиторів кінця ХХ –
початку ХХІ ст. залишаються практично недослідженими сучасними музикознавцями. Отже, відсутність окремого дослідження, присвяченого типології і
жанровим різновидам дитячих опер українських композиторів, зокрема ХХІ ст.,
залишається безумовним недоробком у вітчизняному музикознавстві.
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ВПЛИВ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН
НА ЛЕГКУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ
У сьогоденному просторі глобалізаційних тенденцій виробникам текстилю та одягу становиться все важче залишатися поза впливом міжкультурних
комунікацій. Весь канал поставок базується на бізнес відносинах однієї нації з
іншою. Відповідно до даних Національної статистики України було експортовано 44,7% текстилю та одягу виробленого за перше півріччя 2017 року (Державна статистика України, 2017). Крім того, всього за перше півріччя 2017 року
було експортовано текстильних матеріалів та текстильної продукції вартістю
484369 тис. доларів США та імпортовано вартістю 1103327 тис. доларів США
(Державна Статистика України, 2017), що доводить високий вплив іноземних
партнерів на легку промисловість України. Український простір привертає увагу крупних роздрібних марок одягу: такі світові бренди як H&M, Mark &
Spenser, Zara та інші бренди від кооперації Inditex відкрили свої торгівельні точки в крупних містах України, так само як і бренди класу люкс, такі як Dolce &
Gabanna, Versace, Valentino, Chanel, що розташували точки роздрібної торгівлі в
столиці України. Щодо українських виробників одягу, то незалежно від їх направленості на реалізацію поза кордоном, більшість надає перевагу закордонним матеріалам (зокрема китайського та італійського виробництва) через
співвідношення ціни-якості (Tsepko, 2010).
Проте, незважаючи на розширені товарні відносини з іншими країнами,
представники українського сектору легкої промисловості все ще знаходять труднощі в налагодженні прямого контакту з іноземними партнерами, та надають перевагу послугам посередників, що додатково до цінових показників також робить
фактично неможливим відстеження реального фізичного адресу виробництва або
кінцевої точки реалізації. Факт пасивної позиції в міжнаціональних комунікаціях
визиває протиріччя з вигідним територіальним положенням країни та конкурентоспроможною ціновою політикою. Виходячи з даного протиріччя, в даній роботі
ми видвинули гіпотезу, що пасивна позиція в міжнаціональному діалозі може
бути викликана низьким рівнем культурного інтелекту (CQ – з англійської) вітчизняних виробників одягу. В роботі нами було проведено аналіз поняття, проаналізовано рівень розвитку культурного інтелекту в українців та запропоновано
стратегічні дії для підвищення даного показника.
1. Культурний інтелект та його компоненти. Культурний інтелект («Cultural
intelligence (CQ)» з англійської) це рівень можливості індивіда відносити себе та
ефективно працювати в міжкультурному просторі (EARLEY & ANG, 2003).
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На сьогоднішній день були офіційно прийняті наступні компоненти культурного інтелекту:
- мотивація – зацікавленість людини та її впевненість в ефективній роботі
в умовах крос-культурності;
- пізнання – знання людини про спільні та відмінні риси різних культур;
- мета-пізнання – усвідомлення людиною змісту та досвіду кроскультурної ситуації;
- поведінка – уміння людини адаптувати вербальну та невербальну поведінку відповідно до культурних традицій країни (Van Dyne , Ang, & Livermore , 2010).
Культурний інтелект залишається динамічною темою, що активно розвивається, тому очікується подальший розвиток компонентів.
2. Рівень розвитку культурного інтелекту в українців. На сьогоднішній
день найбільш широке дослідження щодо рівня розвитку культурного інтелекту
в українців було проведено в рамках американо-українського проекту «Міжкультурна компетентність та культурний інтелект: аналіз на прикладі України».
Всього в опитуванні прийняло участь 1800 респондентів з усіх регіонів України.
Дослідження проводилось в 2012-2013 роках. На питання чому саме Україна
стала предметом дослідження американських соціологів, дослідники визнач ають: «Ця країна була обрана для дослідження завдяки її унікальній історич ній,
політичній, культурній спадщині та географічному положенню» (Буко, Ковяз іна, Галаса, & Винницька, 2013).
Результати дослідження були представлені відповідно до компонентів наведених вище. Так, за компонентом «мотивація» 43% респондентів заперечили
твердження «я задоволений тим, що живу в культурах, які є незнайомими для
мене»; за компонентом «пізнання» близько 41-52% визнали, що вони не є обізнаними щодо економічних/юридичних систем, а також мовних правил та культурних цінностей інших країн; за компонентом «мета-пізнання» 31-32%
опитаних стверджують, що вони почуваються обізнаними стосовно своєї та інших культур, а також того, що вони використовують ці знання під час конфр онтації з іншими культурами, при цьому менше 20% підтверджують, що вони
мали досвід такої конфронтації; за компонентом «поведінка» 36-40% респондентів визнали, що вони не змінюють свою вербальну та невербальну поведінку
під час крос-культурного спілкування (Buko & Johnson, 2013).
Отже, очевидно, що українська аудиторія не продемонструвала високих
результатів за жодним показником, проте в той час, коли більшість негативних
відповідей не перевищує шкали 50%, компонент «мета-пізнання» виявився
найменш розвинутим серед вітчизняної аудиторії.
3. Стратегічні дії для підвищення рівня культурного інтелекту в Україні.
Повертаючись до галузі, що аналізується, а саме легкої промисловості, перш за
все необхідно відмітити, що близько 99% підприємств працюють на приватній
основі (Tsepko, 2010), тому вплив на окремі виробництва не буде ефективним з
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метою впливу на галузь в цілому. Саме тому, нами було розроблено замкнутий
алгоритм стратегічних дій, який буде впливати на галузь на різних рівнях:
- на вищому рівні вплив буде виконуватися у вигляді державних реформ
та законопроектів, державних стандартів якості та державних планів підготовки
спеціалістів легкої промисловості;
- на середньому рівні зміни будуть реалізовані на підприємствах шляхом
залучення нових партнерів, проведення освітніх тренінгів, постановки нових
стратегічних цілей;
- на нижчому рівні культурний інтелект буде розвиватися шляхом впливу
на окремих працівників або споживачів через канали заохочення або самоосвіту.
За такою схемою, кожен компонент ланки буде зв‘язаний з іншим, тобто
внесені зміни автоматично будуть розповсюджуватися вертикально та горизонтально за алгоритмом. Так, достатнім є впровадження мотиваційного компоненту
лише на одному з рівнів: на вищому визначити актуальність поняття культурного
інтелекту та потенційне прискорення прийняття стандартів Європейського Союзу
за умови поглиблення рівня CQ; на середньому зазначити фінансові привілеї та
зниження ризику за умови роботи безпосередньо з постачальниками/клієнтами; на
нижчому продемонструвати кар‘єрні можливості/усвідомленість в якості продукту при залученні культурного інтелекту.
Отже, проаналізовано літературу щодо культурної компетентності та рівня її розвитку в Україні; проведено паралель між рівнем розвитку легкої промисловості України та рівнем розвитку культурної компетентності, запропоновано
алгоритм стратегічних дій, що за умови впливу лише на один підрозділ спровокує позитивні зміни у сфері в цілому.
Література:
1. Buko S., & Johnson, B. (2013). Cultural Intelligence Scale (CQS): testing cross-cultural
transferability of CQS in Ukraine. – Study of Changing Societies: Comparative and
Interdisciplinary Focus, 4(10).
2. Earley P., & Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: Individual Interactions Across
Cultures. – Stanford: Stanford University Press.
3. Tsepko O. (2010). Export Marketing Survey: Ukrainian Apparel Market. – Режим
доступу: Ukrexport: http://www.ukrexport.gov.ua/i/imgsupload/file/Ukrainian_Apparel_Market_
Survey_en%282%29.pdf.
4. Van Dyne l., Ang, S., & Livermore D. (2010). Cultural Intelligence: A Pathway for
Leading in a Rapidly Globalizing World. у K. Hannum, B. McFeeters, L. Booysen, & (eds.),
Leadership across differences: Cases and perspectives (сс. 582-602). – San Francisco: Pfeiffer.
5. Буко С., Ковязіна О., Галаса І., Винницька М. Американські та українські
дослідники здійснили тестування культурного інтелекту населення України. – Режим
доступу: management.com.ua: http://www.management.com.ua/interview/int367.html.
6. Державна Статистика України. Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами
світу за січень-серпень 2017 року.
7. Державна статистика України. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами
діяльності у січні-липні 2017 року.

233

УДК 398 (477)
Садовенко С.М.,
канд. пед. наук, с.н.с., доцент,
НАКККіМ (м. Київ, Україна)
СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ
УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ
У ХРОНОТОПІ РАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Культура радянської епохи − це особливе явище соціокультурного мислення, масової психології. Означеному часу було притаманним бінарна прир ода, закладена у протиставленні минулого і майбутнього, а також орієнтація
художньої культури на «дуальність» (революція – контрреволюція, білі – червоні, ми – вони, наші – не наші тощо), популяристична спрямованість на майбутні колективні досягнення поряд із байдужістю до сьогодення, до важливої
ролі культури в житті будь-якої конкретної людини [1].
Культуру радянської доби відрізняє найгостріший характер боротьби між
старим і новим. Чим сильніше, яскравіше і талановитіше заявляло про себе нове,
тим сильнішим виявлявся опір усталених форм життя. Така суперечливість, бінарність радянської художньої культури, накладаючи обмеження на становлення і
розвиток його суб'єктного початку, сприяла саморозвитку індивіда, відзначаючись
у творчості яскравих її представників (М. Горький, А. Луначарський, В. Маяковський, Леся Українка, І. Франко та багато інших).
Важливою складовою стала проголошена радянською владою культурна
революція, що переслідувала два провідних завдання: прилучення до культури
широких верств населення та спрямування й організація сфери культури на популяризування переваг нового ладу. Інтенсивний розвиток художньої культури
в хронотопі радянського періоду характеризувався щільним переплетенням
всього культурного буття з життям політичним, в якому провідною стала орієнтація на тотальний розрив з минулим, нівелювання інтересів особистості і звеличування сили колективу. Спостерігалося зниження активності досліджень
ритуалів, що було пов‘язано з негативною ідеологічною оцінкою народознавчих досліджень.
У 30-ті роки ХХ ст. культурне життя в Радянській Україні знайшло новий
вимір – процвітають соціальні утопії, соціальні теорії та не підкріплені практичними, емпіричними розробками прогнози. Відбувається рішучий офіційний
поворот культурної політики убік конфронтації з іншими не соціалістичними
країнами, так званим «капіталістичним оточенням» і «побудови соціалізму в
окремо взятій країні» на основі внутрішніх сил. Формується «залізна завіса»,
що відокремлює суспільство не тільки в територіально-політичному, але й у
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культурному контексті від іншого світу. Стрижнем усієї державної політики в
галузі культури стає формування «соціалістичної культури». З відносним культурним плюралізмом попередніх часів було покінчено. Усі діячі літератури і
мистецтва були об'єднані в єдині уніфіковані союзи.
Однак, навіть у несприятливій ідеологічній атмосфері, інтерес до української народної обрядовості та методологічної основи її досліджень не згасає.
Середина – друга половина минулого століття позначилася виходом у світ яскравих у концептуальному плані дослідницьких робіт Н. Велецької, О. Курочкіна, А. Топоркова, В. Топорова, К. Чистова, в яких структуру та зміст весільного
обряду проаналізовано як послідовність взаємопов‘язаних дій певного ритуального значення, досліджено типологію весілля, символіку та семантику окремих
весільних обрядів, зв‘язок весільної обрядовості й архаїчних вірувань. А проте,
архетипіка весільної обрядовості зазначеними авторами не розглядалася як
окремий предмет дослідження.
Провідним у художній культурі визнається соціалістичний реалізм [2].
Природа цього методу була настільки ж суперечлива, якою суперечливою була
і сама культура радянського періоду. Бінарна природа соцреалізму виявлялася і
в тому, що, з одного боку, цей метод був дійсно інструментом поборення відчуження митця від творення культурних добутків: у цьому випадку він ставав
способом вирішення протиріч. З іншого боку, метод соцреалізму використовувався для вирішення задач, пов'язаних провідним чином із владними відносинами, що
незмінно породжувало практику ідеологічної і культурної експлуатації цього методу.
Соцреалізм, заснований на певному способі вирішення конкретних протиріч, у результаті якого виникає «ефект поборення відчуження» (у сфері ідеального), об'єктивно приводить до діалектичного розвитку ідеалу волі. Принцип
суб‘єктивності, що є основою даного методу стає основною передумовою діалектичного заміщення ідеалу волі в ідеал самозвільнення. Саме на шляхах сполучення творчості з ідеалом самозвільнення і народжувалися кращі твори
радянської художньої культури. У них утверджувався образ людини як суб'єкта
історії і культури, що приводило до відповідних наслідків, що мають відношення не тільки до творця, але і глядача. Соцреалізм був пов'язаний із творчим вирішенням конкретних протиріч конкретним індивідом. Тому і сам цей метод
існує не як метод в цілому, а тільки у його конкретно-авторській модифікації.
Соцреалізм, як певний художній погляд на світ, ніс творчий, діяльнісний
спосіб подолання відчужених форм соціального буття (звільнення), хоча в утопічній формі. Критика ідеї творчості як неусвідомленої, стихійної і самодостатньої форми буття художника, затверджувала не утилітарний підхід, а живий
зв'язок творчості із суспільним ідеалом звільнення людини від влади будь-яких
форм відчуження (бюрократії, грошей, ринку). Виступаючи в якості «провідного творчого методу» радянської культури він визначав для творчої інтелігенції
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зміст, і структурні принципи побудови творів. Складні культурні явища свідомо
спрощувалися, їм давалися категоричні й однозначні оцінки. У підсумку виявився відновленим деякий архаїчний стан суспільства. Людина ставала тотально
включеною у суспільні структури, а подібна невиділеність людини з маси стала
однією з провідних рис відновленого архаїчного соціального ладу. Нестабільність положення людини в суспільстві, її неорганічна включеність у соціальні
структури змушували ще більше цінувати свій соціальний статус, беззастережно підтримувати офіційні погляди на політику, ідеологію, культуру.
Дослідження протиріч радянської художньої культури і її основного методу дозволяє стверджувати, що радянській художній культурі властивий ряд
протиріч, що не знайшли свого вирішення в рамках тієї суспільної системи, що
склалася в Радянському Союзі. Дослідження цих протиріч дозволило показати
наявність як гуманістичної, суб‘єктно-творчої сторони цієї культури як особливого типу всесвітньої культури, що стала однією з найважливіших форм «самодетермінації індивіда в обрії особистості» (B. Біблер), так і «зворотної сторони»
цього феномена, пов'язаної з наявністю відчужених форм владного придушення
творця народної культури і його самовідчужень.
Народна художня культура у хронотопі соцреалізму повністю опинилася
під контролем комуністичної партії. Фольклор, тісно зв'язаний з соціальним середовищем, соціально-побутовою, трудовою сферами, з наявними утилітарними,
практичними функціями, визначив інтерес радянської влади до нього. Поясненням
може бути також колективна ефективність самої фольклорної традиції, що «визначає» для суспільства дискурсивні прикмети культурної, національної і групової
ідентичності. Уявлення про «фольклор» по визначенню будується на основі уявлення про той чи інший колектив – «народ» (folk), наділеним певним знанням
(lore). Обсяг поняття «народ» при цьому може істотно відрізнятися. Приклади тому легко віднайти в історії вітчизняної фольклористики, що колись хрестоматійно
визначала дореволюційний російський фольклор як творчість «усіх прошарків населення, крім пануючого», а післяреволюційний – як «народне надбання». Якими
б не були міркування про те, кого включає і який мається на увазі фольклором
«народ», з чого складається «знання, що співвідноситься з ним», затребуваність
усіх цих понять залишається функціонально взаємозалежною: можна сказати, що
фольклор – це поняття, що використовується для колективної («народної») експлікації тих чи інших традицій. Отже, відбувався постійний вплив на масову свідомість за допомогою культурних соціально-психологічних механізмів.
Фольклор завжди активно використовувався структурами влади, при
цьому зміна державного ладу і соціокультурної системи однозначно спричиняла зміну фольклорних традицій. Провідні політичні діячі, а також діячі культури і мистецтва, спираючись на традиції, додавали їм нові значеннєві відтінки,
створюючи, нові звичаї та традиції з опорою на ідеологічно прийнятний для
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даного державного ладу події формували власну систему традицій (звіздини,
червоні весілля тощо). Таким чином, формування традицій народної художньої
культури обумовлено, у першу чергу, зміною суспільно-економічних формацій
і соціокультурних систем. Виникнення нових традицій, як правило, відбивало
події, що характеризували фундаментальні цільові настанови конкретного суспільно-політичного ладу, при цьому народні традиційні обрядово-ритуальні
форми фольклору відіграють роль стримуючого фактора, своєрідного «гальма»
для укорінення нових традицій.
Масові звичаї та традиції, будучи квінтесенцією радянської художньої
культури, здобувають характер дуалістичної моделі, виражаючи як творчу самосвідомість народних мас, так і соціокультурну маніфестацію структури влади.
З 60-х рр. XX ст. почалося широке дослідження радянських традицій і обрядів. У більшості робіт масові традиції радянських років розглядалися як ко мплексне політичне, соціальне і культурне явище, що виступає найважливішою
складовою частиною ідеологічної роботи партії.
У 70-ті роки усе більшою популярністю стали користуватися фольклорні
фестивалі. До участі в них залучалися окремі виконавці, колективи художньої
самодіяльності, аматорські об'єднання і клуби збирачів фольклору. Відроджувались і творчо освоювались багато національних традицій у фольклорних ансамблях, художніх промислах, народних обрядах. Розпочався широкий рух з
охорони пам'ятників історії і культури.
Окрім фестивалів, оглядів, конкурсів художньої самодіяльності важливе
значення мала постійна участь самодіяльних колективів у культурному обслуговування населення, що складалося з декількох напрямків: виступ у межах масових заходів, суспільно-політичних компаній; участь у святах, тижнях, днях,
декадах мистецтва; у трудових святах тощо.
У другій половині 80-х – початку 90-х років, попри певні елементи демократизації суспільства, зберігається властива попередньому періоду залежність
народної художньої культури від політичної кон'юнктури. Зацікавленість владних кіл у негативному висвітленні радянської історії привела до появи однобічного тлумачення культурного життя країни, переважно з позиції протистояння
художника і влади. Позитивним моментом цього процесу стала розробка багатьох раніше закритих тим і проблем народної художньої культури. Найбільш
серйозну наукову оцінку, на наш погляд, одержало висвітлення негативних
проявів культурної політики радянської держави.
Протягом 1990-х рр. відбувся перехід від радянської моделі і механізмів
управляння культурою до демократичної моделі, адекватним-соціальнополітичним і економічним вимогам ситуації становлення нової демократичної
країни. Характерними рисами демократичної моделі державної політики у сфері
культури стали: заохочення суспільних ініціатив; відмовлення від патерналізму
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держави на користь партнерських відносин з іншими суб'єктами культурної політики; організація регульованого ринку послуг; пріоритетність у виділенні фінансових засобів; стимулювання художньої творчості і творців художніх цінностей.
Серед досліджень останніх десятиліть аналітичною ґрунтовністю в царині
народної творчості, фольклору вирізняються праці В. Борисенко, Н. Здоровеги,
О. Кравець, М. Шубравської. Вагомий внесок в опис, систематизацію й дослідження особливостей української народної обрядовості належить таким відомим науковцям, як Ю. Афанасьєв, Л. Баженов, В. Балушок, С. Безклубенко, О. Бєлова,
О. Боряк, Н. Гаврилюк, А. Гаврищук, І. Денисюк, М. Дмитренко, А. Іваницький,
В. Каменський, В. Качкан, Л. Копаниця, С. Мишанич, С. Ольговський, Ф. Погребенник, О. Правдюк, В. Струманський, О. Таланчук, М. Ткач, В. Шульгіна. Розгляду трансформацій традиційної української обрядовості в останні роки присвячено
роботи Т. Гаєвської, В. Кушніра, О. Ліманської, Л. Малоокої, Н. Петрової, І. Щербіни та ін. У працях Є. Більченко, О. Босого, О. Гриценка, Г. Івакіна, С. Кримського,
Т. Метельової, М. Моздиря, М. Поповича, О. Самари, О. Смольницької, О. Цибульської, В. Ятченко розглянуто вияви окремих архетипових мотивів та міфологем у культуротворчості українського народу.
Отже, у просторово-часових реаліях радянської доби дискурс української
народної художньої культури зазнав суттєвих трансформацій відповідно до нового ментального поля культури – духовної атмосфери соціалістичного реалізму.
Література:
1. Библер B.C. Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры / B.C. Библер. –
М., 1991.
2. Руднєв В. П. Словник культури ХХ століття. Ключові поняття і тексти / В. П. Руднев. – М., 1997. – 156 с.
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СИМВОЛІКА КОЛЬОРІВ У РІЗНИХ КУЛЬТУРАХ СВІТУ
Культурне середовище, в якому народилася і жила людина, зумовлюють
різні базові асоціації. Причому чим сильніше відрізняються культури, тим сильніше відмінності в сприйнятті кольору між представниками цих культур. Наприклад, білий колір в західній культурі означає чистоту і непорочність, в той
час як в азіатських культурах, це символ смерті і трауру.
Можна виділити загальну для всіх культур тенденцію переходу від колірних класифікацій із переважанням яскравих, чистих і контрастних кольорів на
ранніх етапах розвитку до більш складних сполучень у період занепаду цих к ультур. Схематично розвиток уявлень про колір можна звести до наступних великих етапів розвитку культури: первісне суспільство – міфологізація та
ототожнення кольорів з важливими в житті предметами і стихіями; рання історія – канонізація кольорів згідно з будовою Космосу (світу богів та людей) –
Єгипет, Китай, Передня Азія; використання кольору для діагностики хвороб
(Іудея, Древня Греція); античність (3 000 до н.е. – 400 н.е.) – міфологізація та
створення «античного колориту»; середньовіччя (ХІІ-XV ст.) – інтерпретація
колірної семантики за суворими релігійними канонами і догматами християнства
та ісламу; Відродження (XV-XVII ст.) – втрата символічного значення кольору і
створення «практично-живописних» систем кольорів; епоха Просвітництва (XVII–
XVIII ст.): Ньютон – природничо-наукова (фізична) основа класифікації кольорів
за довжиною хвиль; Гете – психофізіологічна основа згідно з враженнями від кольорів; Ломоносов – трикомпонентна теорія колірного зору; куля Рунге – тривимірне уявлення про колір; ХІХ ст.: спроби визначення колірної гармонії; ХХ ст.:
диференціація колірних систем, залежно від практичного застосування (Шеврель,
Оствальд, Манселл, Іттен, Цойгнер, Хард, Шугаєв); створення теорій колориту
(Кандінський, Волков, Зайцев, Миронова) [3, c. 67].
У всі часи народи світу зверталися до мови кольору, щоб висловити свої
почуття і думки. Цікаво, що значення різних фарб протягом століть змінювалося, або могли одночасно існувати протилежні тлумачення. Це свідчить про те,
що вплив кольору на фізіологію людини неоднозначний. Раніше за розфарбуванням одягу можна було визначити, звідки походить і де живе людина. Тепер
національні та географічні відмінності завдяки розвитку культури згладилися, і
більше проявляються не традиційні особливості, а особистісні уподобання.
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Колір може трактуватися як символ того, що не може бути показано (образ
бога, космічних сил або загробного існування), а в різні історичні епохи, особливо
у періоди переломних моментів – як символ відповідних подій або ідей. Колір
завжди розкривається в аспекті історично-національних, регіональних особливостей з урахуванням, що великі історичні епохи мали лише їм притаманний колірний вираз та своє колірне мислення. З давніх часів люди придавали кольорам
важливу роль, адже до нас дійшло багато фактів та легенд, в яких описуються
різні старовинні обряди, способи передачі інформації завдяки кольору.
Колір відіграє важливу роль у становленні й розвитку культури. Вже на
ранніх стадіях формування первісного суспільства він був засобом виділення і
позначення найважливіших галузей людського досвіду, допомагає орієнтуватися в просторі й часі, є ефективним засобом регулювання відносин між людиною
і предметним світом, між світом людей і світом релігійно-магічних та природних
сил. Кольорові системи з'являються в культурі різних народів разом з першими
космогонічними символами, з першими магічними обрядами та ритуалами. Дослідження найдавніших культур (кам'яного віку) показали, що вже тоді люди надавали особливе значення трьом кольорам: червоному, білому й чорному. У культурах
Стародавнього Єгипту, Азії, Греції, Риму, Древньої Індії і Китаю системи клас ифікації кольорів вже істотно відрізняються одна від одної [2, c. 34].
Кольори наділені великою символічною силою. Національні кольори історично з'ясовні і традиційні, вони відповідають характеру і темпераменту н ароду, навколишнього природного оточення: червоно-жовто-чорні кольори
іспанців і спокійні біло – блакитні кольори фінів. Чим ближче до екватора, тим
більша тяга людей до відкритим яскравим кольоровим сполученням.
Від навколишньої природи, темпераменту народу, звичаїв і традицій, естетичних норм і релігійних поглядів залежало поширення того чи іншого кольору
в костюмі і предметі побуту, у творах мистецтва [2, c. 178].
Середньовічна символіка кольору пояснює строгу релігійну догматику (у
країнах мусульманського світу – ісламську, у Європі – християнську, в Китаї та
країнах Південно–Східної Азії – конфуціанську, буддійську або синтоїстичну).
Кожен колір чи особливий символ відповідав канону релігії. Наприклад, в
Індії та Китаї символіка квітів була суворо канонізована. На відміну від цього, в
Японії співіснувало кілька колірних канонів, закріплених різними релігіями. Крім
цього, тут завжди було велике прагнення до тонкого сприйняття кольору, але не
до раціонального, а до суб'єктивного, особистісно-інтимного. Увага і любов до
кольору відображають їх чуйне і надзвичайно тонке відчуття природи (Рис.1).
У Європі кольори ділилися на кілька категорій, які відповідали певним
станам суспільства.
Якщо розглядати поєднання кольорів, як національний символ, можна бути
впевненим в тому, що це є дуже сильний мотиваційний та інформаційний засіб.
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Ще з дитинства з цим поєднанням складається певний асоціативний ряд, який з
часом буде набирати певного емоційного забарвлення, спогади та значимість.
Якщо брати до уваги людей, які більш стримано відносяться до своєї
приналежності до тієї чи іншої країни, ми прийдемо до висновку, що у багатьох
випадках люди в різних країнах світу реагують на колір однаково. Червоний,
жовтий, зелений і синій – «фокусні» кольори для людства [1, c.17]. Назви «фокусних» кольорів першими з'являються в мові. Більш того, якщо розташувати
мови в порядку складності їх колірної термінології, з'ясовується, що назви кольорів слідують один за одним в певній послідовності. У деяких народів, зо крема, в Новій Гвінеї, є лише два «основні» колірні терміни, що позначають
чорний і білий, або темний і світлий тони. Інші колірні терміни – неосновні,
тому, наприклад, що вони пов'язані з позначенням конкретних предметів.
І сьогодні колір не втратив важливість, адже завдяки його впливу людина
здатна краще сприймати інформацію, позитивно налаштовуватись. Про це не
забувають бізнесмени, політологи та рекламодавці. Психологи встановили, що
синій, золотий, білий, чорний, червоний кольори, які можна використовувати
для ототожнення товару з елітним сегментом, оскільки це – «дорогі» кольори,
які ототожнюють з елітою суспільства.
Література:
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Рис. 1. Використання кольорів у зображенні символів країни
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АМАТОРСЬКИЙ ТЕАТР У КОНТЕКСТІ
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ
(КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)
Сила впливу театру на формування культури та механізм його особливої
дії на людей завжди знаходились у полі уваги науковців. Cвого часу відомий
драматург М. Гоголь писав, що справа театру – не повчати проповіддю, адже
мистецтво і без того є навчанням, театр має говорити живими образами, а не
міркуваннями. В свою чергу, новації у театрі – в методах режисури, композиційній побудові вистави, акторській грі – так чи інакше підказуються новим у
житті. Як стверджував відомий український режисер масових видовищ М. Терещенко, елементи нового в сценічному мистецтві непомітно нагромаджуються життям,
і, зрештою, висувають перед митцем вимогу нових творчих рішень [5, с. 7-17].
На відміну від кіно, де акторське виконання фіксується і залишається одним і тим же під час кожного перегляду фільму, у театрі (як у професійному,
так і у аматорському) актор має змогу постійно працювати над роллю і вдосконалювати свій образ. Отже вистава, яку побачать глядачі, завжди буде представлена по-різному, оскільки в один день натхненні митці під впливом
різноманітних факторів можуть злагоджено грати у ансамблі, а в інший – вистава може бути не такою яскравою через наявність будь-яких негативних чинників: від виходу з ладу апаратури до несприятливого клімату у творчому
колективі. Звичайно, свій відбиток на звучання вистави накладає і склад глядачів у залі з їх рівнем освіти та світосприйняття. Та й українські, й зарубіжні н ауковці, що вивчають феномен театру, одностайно стверджують, що зв‘язок між
життям і театром дуже тісний, тож сценічний матеріал береться безпосередньо
з життя і без цього зв‘язку немає справжнього театру [2; 6].
Необхідно зазначити, що дослідження українського аматорського театру,
його вплив на становлення особистості митця в контексті культуротворчого
процесу у часових рамках кінця ХХ – початку ХХІ століття неможливе без
осмислення минулого, у якому формувалося соціокультурне життя українців,
зароджувався театр з його особливим впливом на людину, адже театральне мистецтво України базується на історичному досвіді та культурних традиціях.
Передусім варто відмітити, що український народ від давніх часів мав у
своїх обрядах та звичаях багаті зародки драми. Театральність у народних іграх,
обрядах, танцях, рядженнях займала значне місце, адже їх специфікою була н а242

явність художнього образу і драматичної дії, діалогу і руху. Серед східно слов‘янських племен, які займалися хліборобством та скотарством, і пізніше
утворили найбільшу в Європі ранньофеодальну державу Київську Русь, здавна
були поширеними хороводна гра «А ми просо сіяли, сіяли», ігри «Коза» та «Р яджена кобила», пов‘язані з різними видами праці людей. Також у народних іграх, хороводах, веснянках люди просили від вищих сил сприятливої погоди,
хорошого врожаю, м‘якої зими тощо. Обрядові свята були пов‘язані з порами
року, основними етапами сільськогосподарських робіт (наприклад, коляда –
зустріч зими, масляна – проводи зими, красна гірка – зустріч весни, русалії –
зустріч літа, обжинки – літо, купало – проводи літа тощо). Згодом народні ігри
вдосконалюються, доповнюючись новими засобами театральної виразності, що
демонстрували почуття та настрої їх учасників («Маланка», «Перепілка» тощо),
передавали конкретний сюжет («Дід і баба», «Млин», «Піп і смерть» та інші) і
пізніше стали основою народної драми. Ігри та обряди наших предків мали
природно-символічний характер, у своєму виконанні могли бути простими або
складними. Прикладом складної п‘єси як за характером дії, так і за кількістю
учасників й словесним матеріалом, можна вважати українське весілля. Театральну цінність даного обряду використовували у своїй драматургії І. Котляревський, Г. Квітка-Основ‘яненко та інші. Дослідники історії театру наполягають
на тому, що обряд має консервативний, релігійний характер, головні діючі особи багато говорять (співають) і мало діють, обряд не може варіюватися з ініціативи учасників, в свою чергу гра – це розвага, тут допускається можливість
пантоміми, учасники дії, про які співає хор, у грі можливий розвиток і з часом
вона переходить у драматичну побутову сценку, фарс або комедію. Отже, в обряді
театральні тільки елементи. У свою чергу гра – майже завжди готовий театр. Відтворення епізодів побуту в першому примітивному театрі – народних іграх – заклало основу українського народного театру [1, с. 13-21]. Як елемент культури та
результат творчості людей ігри виконували виховну, соціальну та функцію безпосереднього творення культури, формуючи ставлення людини до буття.
Звертаючись до кінця ХХ – початку ХХІ століття, слід зазначити, що аматорське мистецтво залишається соціальним і культурним корелятом мистецтва
професійного [3]. Український театр, як професійний, так і аматорський, на початку 1990-х років орієнтувався на глядача, художні потреби якого необхідно
було задовольняти новими творами, глядача, що був небайдужим до новацій та
загального духу оновлення культури. Звертаючись до одвічних духовних цінностей, прагнучи бути в авангарді духовного життя, відчуваючи необхідність
змін, адекватних змінам у духовному житті суспільства, театр не міг обмежитися лише вітчизняним театральним надбанням. У режисерів аматорських театрів
з‘явилась можливість долучитися до світової драматургії, до творів, в яких від-
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бивались кардинальні проблеми буття людини й людства, до принципів театру
екзистенціалізму, абсурду та інших [4].
Пошук нової театральної мови та нових репертуарних орієнтирів триває,
адже вільно-ігрова природа людини, яка лежить у основі театрального мистецтва, дозволяє стверджувати про формування ціннісних орієнтацій та світогляду
особистості шляхом збагачення її внутрішнього світу та усвідомлення власної
самоцінності: в атмосфері поєднання високої духовності, національної свідомості та світових культурних надбань митці-аматори здатні створити кращі зразки
національної та світової культури.
Через багату систему образів театральне мистецтво може відтворити гуманістичні цінності, активізувати їх як для виконавців ролей, так і для глядачів у з алі, на глибокій емоційній основі, що спонукає особистість до самовдосконалення і
самотворення, створити умови для єднання та зближення людей, розвиваючи такі
якості людини як доброта, толерантність, тактовність, справедливість, відповідальність, милосердя та інші.
Отже, сучасний український аматорський театр, у якому тісно переплелись історія та сучасність, художня, комунікативна, ігрова та організаторська
діяльність його учасників, має необмежені можливості всебічного розвитку
творчих здібностей людини та потужну силу творення культури.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
ТА ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Основою нової етики людства першої чверті ХХІ століття є міжкультурний діалог як найкраща гарантія миру. Культурна спадщина має соціально значиму функцію підтримки стабільності держави, є необхідною складовою
культурної і національної ідентичності суспільства, що є важливим і актуальним для сучасного українського суспільства. В умовах розбудови незалежної
Української держави і пов‘язаних з цим процесів пробудження національної
самосвідомості, об‘єкти культурної спадщини, що стали свідками багатовікової
історії українського народу, хранителями його духовної і матеріальної культури, відіграють важливу соціальну роль, вони є основою пізнання минувшини,
всебічного осмислення життя народу. В Україні – державі з багатою культурною спадщиною, яка є об‘єктивним свідченням багатовікової драматичної історії і культурного розвитку народу, саме історико-культурне надбання може
бути тим стрижнем, навколо якого відбувається згуртування нації і розбудова
європейської держави [26, 5]. Утвердження культурної самобутності є осно вним елементом незалежності й національного розвитку.
Культурна спадщина є об‘єктом експертної діяльності в галузі культури.
Експертне дослідження спадщини відкриває нові можливості реалізації культурної політики держави на основі наукового вивчення пам‘яток історії та культури, виявлення нової історико-культурної інформації, формування нових
поглядів на історичний поступ держави.
В Україні відомо понад 145 тисяч пам‘яток культурної спадщини, до
Державного реєстру нерухомих пам‘яток України внесено понад 6 тисяч
пам‘яток, створено 63 історико-культурних заповідника, 401 населене місце має
статус історичного, у Музейному фонді України зберігається понад 15 млн. музейних предметів. Світове визнання отримало вісім об‘єктів культурної та пр иродної спадщини, які внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – це
Софійський собор і пов‘язані з ним монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра;
Геодезична дуга Струве; Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини;
Резиденція митрополитів Буковини і Далмації; Дерев‘яні церкви Карпатського
регіону в Польщі та Україні; Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора
та Петриківський розпис [22, 260]. У попередньому Списку записано понад десять
інших значущих об‘єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини. Ці
пам‘ятки, як і сотні найрізноманітніших об‘єктів археологічної, архітектурної, містобудівної, історичної, мистецької, садово-паркової спадщини, науки і техніки,
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складають безцінний і неповторний ресурс вітчизняного і світового соціокультурного простору.
На нинішньому етапі розвитку Української держави виникає ціла низка
проблем у сфері збереження культурної спадщини, а також визначенні шляхів
вдосконалення її вивчення, обліку, використання, актуалізації у суспільних
процесах. Актуальним є питання експертної діяльності у сфері збереження культурної спадщини, яка як правило, окрім ринкових відносин, пов‘язана із процесом забезпечення сталого збереження культурних цінностей шляхом їх
атрибуції, оцінки та введення культурологічної інформації до наукового обігу.
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СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ
(20–30 роки ХХ століття)
У мистецтві важко, напевно, знайти інше явище, яке б викликало стільки
неоднозначних суджень і дискусій, як авангард. І сьогодні інтерес до цього напряму мистецтва не зменшується, вимагаючи уточнень його концептуальнохудожніх вимірів, аналізу особливостей і впливу на загальний мистецький ро звиток. Незважаючи на досить велику кількість публікацій, мистецтво авангарду
залишається чи не найменш дослідженим в Україні, хоча, як відомо, часто саме
вітчизняні художники прокреслювали в ньому важливі та креативно-потужні
спрямування.
Авангард – це передусім тривала відповідальна праця з виявлення вихідних передумов сучасності, розкриття таємного змісту життя, переосмислення
минулого. Становлення самосвідомості авангарду пов'язане, певною мірою, з
поверненням до першоджерел світу, слова, оновленням доісторичного, дотрадиційного. В образотворчому мистецтві – до виявлення глибини, інтенсивності,
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енергетики кольору і до візуально-просторових символів: кола, квадрата, хреста
(«Чорний квадрат» К. Малевича).
Особливістю авангарду є не тільки прагнення до розриву з художньою
традицією минулого, її образною системою та виражальними засобами, але й
активний, революціонізуючий суспільство протест, який потребує переоцінки
духовних цінностей та нового сприйняття і бачення світу.
Поняття «український авангард» введено у вжиток паризьким мистецтвознавцем А. Наковим (фр. Andréi Nakov) для виставки «Tatlin's dream», улаштованої в Лондоні 1973 року [2, с. 5]. Тоді Захід уперше побачив праці світового
рівня авангардистів України Василя Єрмилова і Олександра Богомазова.
Сецесія й авангард в Україні співіснували, перепліталися і взаємодіяли
упродовж двох десятиліть (1910–1920-х pp.), створюючи незвичайні комбінації
і мистецькі гібриди. Декоративні стилізації Жука, мальовничі симфонії Маневича, необарочна схвильованість Новаківського, майже вангогівська полум'яність Бурачека, візантинізм «київського» Врубеля і «львівського» Бойчука – той
сецесійно-фовістичний струмінь, який підживлював і стимулював авангардистів [2, с.7].
Миттєва реакція Екстер, Архипенка, Бурлюків та Іздебського на кубізм
Пікассо пояснюється тим, що вони в Україні жили у полі високої художньої напруги. Декоративність великих колірних площин, силуетна, без світлотіні, форма, творення незалежної лінії, фовістська перенапруга барв і фактур – з цієї
пластичної матерії формувався і неопримітивізм, і кубофутуризм, і експресіонізм, і конструктивізм. З філософії сецесіону (космізм і вічність, колективна
безособова психологія, біологічні ритми Життя і Смерті) походить планетарний
супрематизм Малевича і глобальний енергетизм Богомазова. Авангард – це занурення у глибини духовності, де людина почувається «згустком космічної
енергії» (Вернадський), а не лише маленькою стражденною істотою, як на полотнах передвижників-позитивістів[2, с.10].
Гордістю українського авангардного мистецтва, є також всесвітньо відомий скульптор – кубофутурист Олександр Архипенко (1887–1964). Завдяки
своїм експериментам з формою він одержав цілком новий принцип пластичного
вираження. Архипенка приваблювали образи архаїчні, наповнені волею до життя, в кубізмі його привабило те, як живописці працювали із формою: подібно до
поетів, вони римували, ритмізували, досягали гармонійного звучання, зіставляючи куби й овали.
Кубофутуризм Архипенка – це теж динаміка кутів, кіл, конусів, ромбів у
нескінченному колообігу. Він зважився на небачену доти річ: покрив веселковими кольорами грані й площини своїх скульптур і зробив їх форми рухливими.
Такий «« П'єро-карусель», в якому обертаються і хитаються всі осі цієї непосидючої фігури, складеної з ромбів, кіл, конусів [1, с.210]. Скульптор постійно
експериментує, створюючи абсолютно новаторські речі. Так, образ паризького
циркача «Медрано» сконструйовано з металу, дерева, скла. Це перший у XX ст.
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«нобіль» – робот, своєрідна машина для демонстрації змінних набірних кольорових зображень, їх названо «архипентурою»: цей спосіб живопису справляє
враження справжнього руху [1, с.211].
Новаторським стало й тлумачення скульптором простору між частинами
скульптури, які він порівнював з музичними паузами. У Дев'ятій симфонії Бетховена, пише він, двічі трапляється довга пауза, що породжує таємницю і напруження. Використання тиші і звуку в симфонії подібне до застосування
значущого простору і матеріалу в скульптурі [1, с.212]. Спираючись на цю концепцію, він почав моделювати простір і йому пощастило досягти своєї мети
1912 року у скульптурі «Жінка, що йде». У мистецтві, вважав Архипенко, слід
уникати конкретності, щоб упоратися з такими абстрактними елементами, як
символ, асоціація і відносність.
«Мистецтво – нескінченний ритм, митець – його чутливий резонатор», –
казав Олександр Богомазов своїм студентам у Київському Художньому Інституті, професором якого він був у 1922 –1930 рр. [2, с. 75].
Олександр Костянтинович Богомазов – український графік, живописець,
педагог, теоретик мистецтва. Олександр Богомазов є чільним представником
українського й світового авангарду. У 1914 році Олександр Костянтинович написав трактат «Живопис та Елементи», в якому він розглянув взаємодію об'єкту, митця, а також теоретично обґрунтував пошуки художнього авангарду. Як і
всі кубофутуристи, Богомазов віддає перевагу урбаністичним сюжетам («Потяг», «Базар», «Київ. Гончарка») [2, с. 77].
Художник пройшов через всі типові для свого часу течії: реалізм, імпр есіонізм, символізм. Подібно багатьом сучасникам по авангардному мистецтву,
Олександр Богомазов володів багатьма талантами, а дарування допомогло досягти значних результатів. У цей період Богомазов писав блакитно-примарні
акварелі (Рис.1). Акварелі і ,особливо, малюнки тушшю, демонструють не тільки безумовний інтерес до стилю модерн, але й прекрасне володіння арсеналом
його художніх засобів.

Рис. 1. О. Богомазов «Трамвай». 1914 р.
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Таким чином, протягом ХХ ст. українська культура розвивалася в складних умовах, її поступ мав здебільшого суперечливий характер. Проте вона засвідчила свою міцність. Творчі сили народу не вичерпалися, і сьогодні ми є
свідками обнадійливих процесів.
Сьогодні українська культура – це безперервний рух національних культурних цінностей. Він відбувається між різними соціумами, суспільними верствами та поколіннями і супроводжується духовним піднесенням або ж духовним
зламом, що у своїй суперечності і свідчить про повнокровність життя нації.
Український мистецький авангард творив справді високе мистецтво. 10 –
20-ті роки ХХ століття становлять собою цілу епоху в житті України. В цей період ренесансного злету Україна показала, яке багатство талантів і обдарувань
має наш народ. Митці й науковці натхненно, наполегливо працювали у різних
умовах – і колоніального існування в останні імперські роки, і в суворі, жорстокі часи війни й революції, і в перші – ще сприятливі для розбудови національної культури – пореволюційні роки; творили надзвичайно інтенсивно і плідно
науку і мистецтво найвищого рівня. Тому таким вагомим став тогочасний вітчизняний доробок і такий значний його внесок у світову культуру.
Література:
1. Історія українського мистецтва у 5 т. / НАН України. ІМФЕ ім. М. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник наук. ред. Т. Кара – Васильєва . ─ К.: Інтертехнологія, 2007. ─ Т. 5 :
Мистецтво ХХ століття. – 1048 с.
2. Національна культура в сучасній Україні. – К. : Асоціація «Україна», 1996. – 336 с.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ВІЗУАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Соціогуманітарне знання ХХ ст. характеризується появою ряду нових
міждисциплінарних галузей, серед яких особливо слід виокремити так звані
«візуальні дослідження». Інтерес до даної теми зростає з початку 1970 -х рр.,
внаслідок чого цей період часто характеризується як «візуальний поворот», що
пов‘язується з появою цілого ряду досліджень, які по-новому інтерпретують
проблему зображення (С. Альперс, М. Баксандалл, Н. Брайсон, Т. Дж. Кларк,
Г. Поллок та ін.).
Одним з перших досліджень «візуальної культури» як нового міждисциплінарного напряму є праця англійського історика мистецтв Майкла Баксандалла
«Живопис і досвід в Італії п‘ятнадцятого століття» (1972), в якій дослідник д о249

тримується міждисциплінарного підходу і звертається до ширшого контексту
соціальної та культурної історії, а також пропонує новий аналітичний концепт
«погляд епохи», що виражає ідею історико-культурної обумовленості бачення
як психічного процесу.
Значущим етапом у формуванні нового проблемного поля стала також
книга американського історика європейського живопису, теоретика мистецтва
Світлани Альперс «Мистецтво опису: голландське мистецтво в сімнадцятому
столітті» (1983), завдяки якій був введений в науковий обіг термін «візуальна
культура». Принциповим моментом концепції С. Альперс є опозиція образ/текст, тобто різниця між візуальною і вербальною практиками. Виходячи з
прийнятого в голландській культурі раннього Нового часу положення про образ
як центральний елемент формування уявлення про світ, дослідниця аналізує
візуальне як особливий спосіб репрезентації знання.
У цей же період з‘являється значущий для формування сучасної теорії візуальної культури науковий напрям – «нова історія мистецтва». Даним терміном позначають численні дослідження, скеровані на інтерпретацію художніх
творів з точки зору їх соціальної функції, що передбачало застосування міждисциплінарного підходу. Серед праць, в яких із застосуванням семіотичного і
структуралістського методів розкривається новий підхід до проблеми візуального, слід відзначити розвідки Т. Дж. Кларка, Н. Брайсона, Г. Поллок.
Водночас проблема візуальної культури почала досліджуватися у контексті тілесності, в тому числі в соціальній взаємодії. У працях таких авторів, як
М. Фуко, Ж. Лакан, Г. Дебор акцент зміщується з виявлення та інтерпретації
ідеологічних і культурних смислів до проблеми бачення як такого. Характерною
рисою нової хвилі візуальних досліджень стає звернення до проблеми невимовного, відмова від трактування образу як семіотичної системи, усвідомлення того, що
візуальне не може бути повністю редуковане до вербального. Цей напрям став
ледь не протилежним по відношенню до соціальної історії, культурної антропології, гендерних досліджень, досліджень політики ідентичності тощо. Пошук нових
підстав для вивчення візуальної культури отримав назву «пікторіального повороту», або «іконічного повороту», пов‘язаного з іменами таких дослідників, як
Х. Белтинг, Х.-У. Гумбрехт, Ж. Діді-Юберманн, Дж. Елкінс, У. Дж. Т. Мітчелл та
ін. «Пікторіальний поворот» має за мету осмислення образу як єдиного цілого,
звертає особливу увагу на те, що не може бути прочитане, вислизає від можливості семіотичної інтерпретації, те, що не можна визначити.
На даний час у візуальних дослідженнях можна виокремити такі найбільш поширені парадигми: натуралізм (з орієнтацією на позитивістську методологію), структуралізм (з орієнтацією на системно-семіотичний аналіз),
конструктивізм (з орієнтацією на аналіз ситуації виникнення та функціонування
явища, в тому числі і дискурсивний аналіз) і феноменологія (з орієнтацією на
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аналіз змісту – як виробника, так і споживача візуальних образів). У межах кожної з цих парадигм формується і розвивається своя модель образу: як відображення (ілюстрація), репрезентація і презентація, яка може реалізуватися або
в формі ідеальної конструкції (ідеалізований об‘єкт), або як соціокультурний
проект – уявлення про «правильне» життя.
Література:
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЕМПАТІЇ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ
ФОРТЕПІАННОГО НАВЧАННЯ
Проблема художньої емпатії займає особливе місце в процесі фахової
підготовки майбутніх учителів музики, адже навчання мистецтва передбачає,
передусім, глибоке відчуття і співпереживання художніх образів. Емпатія (з
грецької empatheia – співпереживання), як позараціональне пізнання людиною
внутрішнього світу інших людей, є однією з найголовніших якостей вчителямузиканта. Саме емпатія визначає його чуйність, вміння серцем відчувати емоційний зміст звукових образів, здатність розкривати світ музики учням.
Проблему емпатії достатньо повно проаналізовано у психологічній науці
(О.Костюк, О.Леонтьєв, Д.Шон та ін.). Розглядаючи здатність до емпатії як одну з універсальних здібностей людини, що визначає успішність її діяльності в
гуманітарній сфері, вчені підкреслюють, що емпатія має місце у міжособистіс251

ному спілкуванні, виявляючись у здатності ідентифікуватись із іншою людиною, пережити і на емоційному рівні усвідомити те, що вона відчуває.
дний аспект аналізу міститься у роботах, де підкреслюється суттєва роль
емпатії у цілому ряді професій, зокрема, у педагогічній, медичній, акторській
тощо. У мистецтвознавчих працях (В.Медушевський, С.Шип та ін.) зроблено
також спробу звернутись до проблеми співпереживання художнім образам як
до одного з вагомих чинників аналітико-критичного тлумачення творів мистецтва. Педагогічний ракурс дослідження проблеми емпатії (Г.Падалка,
О.Рудницька, Т.Стратан, А.Щербакова та ін.) обмежується переважно аналізом
проблем формування комунікативної культури особистості, розвитку здатності
учнів до навчальної взаємодії, активізації рефлексивного заглиблення у процеси
міжособистісного спілкування. Ґрунтуючись на досягненнях мистецтвознавства, психології і педагогіки мистецтва, обґрунтовуємо і обираємо для розгляду
категорію художньої емпатії як необхідної характеристики суб‘єктів мистецької діяльності та визначаємо особливості її формування в майбутніх учителів
музики в процесі фортепіанного навчання.
На основі аналізу наукової літератури ми дійшли висновку, що під художньою емпатією слід розуміти особистісне утворення, яке виражає здатність до
адекватного переживання емоційно-образного змісту мистецького твору. Художня емпатія ґрунтується на можливості ідентифікуватись із іншим, сприйняти як своє, те, що відчуває інший у мистецькому творі. Заглиблюючись у
художньо-образну сутність музичного твору, особа, що володіє художньою емпатією, переживає почуття, втілені автором у творі, оцінює їх з позицій
суб‘єктивного проникнення у емоційний підтекст зображуваних подій і явищ.
Здатність до емпатійного сприймання творів мистецтва передбачає можливість
осягнення емоційного стану, співпереживання настроям автора твору, відродженим у художніх образах. Сформованість художньої емпатії означає здатність до яскравого емоційного відгуку на художньо-образні переживання,
втілені композитором, художником, актором, письменником, поетом, балетмейстером тощо у творі.
Перспективи формування художньої емпатії майбутнього вчителя музики
вбачаємо в фортепіанному навчанні студентів – одному з важливих напрямів їх
фахової підготовки. Безпосереднє виконання музичних творів спонукає до спілкування з художніми образами, а відтак, до емпатійного їх відчуття.
Структура художньої емпатії, за результатами нашого дослідницького
пошуку, включає такі основні компоненти: мотиваційно-спонукальний, пізнавально-оцінювальний, презентативно-творчий. Фортепіанне навчання студентів
надає широкі можливості до формування кожного з них.
Мотиваційно-спонукальна складова художньої емпатії передбачає наявність бажання студента до глибокого проникнення у емоційно-образну сут252

ність музичного твору, інтерес не тільки до поверхового спілкування з мистецтвом, а й головне – до осягнення глибинної змістової сутності художнього образу, до проникнення в авторські задуми.
Художня емпатія не може виявитись при індиферентному ставленні до
мистецтва. Інтерес, забарвлений яскравим потягом до художнього пізнання, до
осягнення емоційного підтексту художніх образів, до усвідомлення їх смислової наповненості лежить в основі здатності до адекватного розуміння і переживання емоційно-художньої сутності мистецької творчості.
Пізнавально-оцінювальний компонент художньої емпатії свідчить про
наявність художнього досвіду, про певний запас художніх вражень, про прагнення до їх постійного розширення, збагачення. Пізнавально-оцінювальний
компонент охоплює також діапазон знань особистості з мистецтва, як фактичного матеріалу, тобто безпосередню ознайомленість із музичними (фортепіанними) творами, так і відомостей щодо мистецтва.
Означена складова передбачає обізнаність у художніх напрямах, мистецьких стилях, уміння розбиратись у жанрових особливостях художнього фо рмотворення, спонукає до розширення художнього досвіду, стимулює бажання
відкривати нові стилі.
Емпатійно-пізнавальний ефект ґрунтується на здатності особистості як до
об‘єктивного оцінювання художнього змісту твору, засобів виразності, до аналітичного усвідомлення художньо-образних засад музичного твору, так і до
безпосередньої емоційно-чуттєвої реакції на твір. Безпосередність реакції має
підкріплюватись раціональними підходами в оцінюванні художніх переваг твору. Художній емпатії сприяє як збереження яскравого емоційного відгуку на
музичний твір, так і здатність до раціональної аргументації почуття, що виникає в процесі його виконання.
Художня емпатія передбачає насамперед яскравість емоційного відгуку,
силу емоційної реакції, орієнтацію на безпосереднє враження, що виявляється у
виконанні твору. Проте, критичне заглиблення у тканину твору, намагання зр озуміти витоки тієї чи іншої реакції, інтелектуально осягнути характеристичні
ознаки твору не тільки не заважає, але й інтенсифікує переживання, підсилює
художньо-емоційне заглиблення у зміст художніх образів у процесі їх розучування та виконання. Опора на аналітичне осмислення, здатність до інтелекту ального усвідомлення естетичної цінності мистецтва стимулює емпатійне
―входження‖ до світу прекрасного, до художнього співчуття.
Презентативно-творчий компонент художньої емпатії означає здатність
особистості до інтенсивного, яскравого співпереживання настроям, емоціям, що
становлять зміст музичного твору, до активного усвідомлення його формотво рчих елементів, що вже на етапі сприймання виростає до рівня уявної співучасті
з автором, а також схильність до вираження власного ставлення до музичного
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образу, бажання поділись враженнями. Отже, з одного боку, художня емпатія
містить значну долю інтуїтивного осягнення творчих імпульсів натхнення митця, так би мовити, проникнення у творчу лабораторію автора на правах співучасті, підсвідомого виявлення, осягнення творчих спонук автора. З іншого,
художня емпатія передбачає наявність бажання, часто також неусвідомленого,
до вираження власної думки, власного відчуття і характеру переживання мистецького твору у процесі його виконання. Уявний, майже завжди підсвідомий,
здійснюваний на інтуїтивному рівні, творчий діалог з автором або з виконавцем
музичного твору переростає у бажання поділитись власними враженнями, настроями, відчуттям художньої сутності мистецького твору. Так, наприклад,
Людвиг ван Бетховен, створюючи ―Місячну‖ сонату, не просто вдавався до
творчого самовираження, не тільки виливав свої почуття в музиці, а й очікував
на співчуття тих, хто буде слухати та виконувати його музику. Художньотворча взаємодія тих, хто створює і тих, хто сприймає та відтворює музичне
мистецтво, складає фундамент художньої емпатії.
Визначені компоненти знаходяться у органічному взаємозв‘язку і взаємозалежності, охоплюючи різні грані цілісного поняття художньої емпатії і реалізуються у процесі фортепіанного навчання. Так, наприклад, від сформованості
мотиваційної складової художньої емпатії залежить інтенсивність почуттєвої
реакції на його естетичні переваги, достовірність раціонально-аналітичної оцінки художньої якості викликає бажання студента до повторного, неодноразового
сприйняття та виконання твору. Творчий діалог з автором підсилює інтенсивність співпереживання художнім образам музики тощо.
Отже, актуальність проблеми художньої емпатії в контексті фахової підготовки майбутнього вчителя музики визначається як через її наукову вагомість, так і недостатню дослідженість. Зроблена спроба розглянути особливості
формування художньої емпатії студентів у процесі їх фортепіанного навчання
через призму особистісного начала, що відкриває шлях дослідницьким пошукам в системі методичного осмислення ефективних шляхів художнього розвитку студентів вищих навчальних закладів.
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ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИКРАС
УГОРЦІВ БУКОВИНИ: ХІХ–ХХ століття
Перед тим, як розпочати розгляд теми, варто вказати кількість етно конфесійних спільнот, які проживали на Буковині (маємо на увазі австрійський
період), коли чисельний показник становив: євреї – (47.772 душ), німці – (32.000
душ), мадяри – (18.158 душ), поляки – (4.700 душ), вірмени – (4.400 душ), великороси – (2.938 душ) та незначна кількість циган, словаків, чехів та інших національностей [3, с.10]. Окрім вищезазначених етнічних груп, проживали на Буковині
німці, поляки, угорці, словаки, цигани і греки. У відсотковому співвідношенні на
період прилучення Буковини до Австро-Угорської імперії це виглядає так: 69%
українців, 26 % румунів і 5% інших національностей [2, с.210]. Дослідник Tancred
Banațeanu у своїй праці «Arta popularг Bucovineanг» зазначає те, що румуни становили переважну частину населення Буковини (52.750), рутени – ті самі гуцули
(15.000), німці, поляки, вірмени, євреї, мадяри (4.000) [5, с. 27].
З‘явилися угорці (мадяри) у буковинському краю ще у XV ст. та поселилися в Сучаві. Вони заселяли Буковину закритими однонаціональними колоніями в місцевостях: Андрашфальва, Гадікфальва, Іштеншеґ іч та Йозеффальва.
Окрім того серед румунського населення в таких громадах, як – Якобешти, Фоґадйіштен. У 1784 – 1786 роках були засновані ще три колонії: Андрашфальна,
Гадікфальва, Йозеффальва [1, с. 164].
Щодо своїх традицій, звичаїв, характерних ознак, то мадяри, частково їх
зберігали, проте відбулося багато запозичень від румунської культури. Особливо це помітно саме в народних звичаях.
Жіночий одяг складався з короткого кожушка, хутряного жилета, сукману, спідниці, фартуха, довгої шерстяної та полотняної сорочки. Головний убір –
опічок, а взуття – шнуровані черевики. Жінки носили коси, в які вплітали стрічки. Щодо прикрас то угорські жінки носили декілька разків перлів [1, с. 165].
Яскравим доповненням слугувала хустка, яка накидалася на плечі, а потім оперізуючи груди зав‘язувалася на спині. Окрім того привертає увагу метод накладання оздоб: під низ разків намиста підкладали стрічки та таким чином щоб ті
лягали на груди [4].
255

Чоловічий одяг складався із хутряного кожуха, безрукавки та широких
нижніх штанів. Святковим одягом був чорний із шнурками жилет. До нього
одягали вузькі чорні штани або декоровані торками гачі. Взуття – чорні високі
чоботи, а головний убір – малого розміру, фетровий капелюх або хутряна шапка. До шийно-нагрудних прикрас можна віднести – чорні шовкові краватки [1,
с. 165]. Доповнювали чоловічий народний стрій – медалі. Аналогічні медалі ми
бачимо в інших етно-конфесійних групах німців, євреїв, поляків. Носили їх чоловіки з лівого боку на грудях по одному, по два іноді три.
Чисельність угорців на Буковині скоротилася у зв‘язку з репатріацією
угорців. Протягом 1880 – 1890 років чисельність угорців скоротилася. Було це
здебільшого бідне населення, яке шукало кращого життя [1, с. 166-167].
Отримані результати свідчать, що угорці Буковини зберегли свої на національні традиції в народному вбранні. Певна річ, що відбувалися запозичення
від румунського, українського народного одягу разом з тим народний стрій мав
свої певні відмінності. Прикладом слугує метод накладання жіночих оздоб, за
яким під разки намист накладали різнокольорові стрічки. Тим часом чоловічий
комплекс прикрас мав свою характерну ознаку – чорну краватку. Окрім того
медалі добре виділялися на чорних чоловічих жилетках. Отже, чоловічі та ж іночі прикраси угорців Буковини відігравали важливу роль у народному вбранні
даної етно-конфесійної групи.
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РУШНИКИ У ВЕСІЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ
СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
друга половина ХХ століття (за експедиційними матеріалами)
Українське весілля. Неодноразово ми задаємо собі питання – які рушники, скільки, і де використовуються у весільних обрядах. Отже пропонуємо
ознайомитись на прикладі весільного обряду записаного зі слів Суборової Анни
Іванівни 1956 р. н. з села Пастерське Смілянського району Черкаської області.
Саме весілля починається, ще з сватання. У молодої збирається вся родина.
Приходять свати з женихом (без батьків), приносять хліб у рушнику або хустці.
Коли сторони погоджуються, домовляються про весілля, свадьбу дівчина зі словами:
Благословіть, батько–мати, сватів пов‘язати, поміняти хліб-сіль.
Сватів і молодого пов‗язують рушниками. Для молодого у відповідь згоди вишивали рушник з парною кількістю пташок, квітами, вазоном, написом. В
деяких селах для пов‘язування сватів навіть використовували невеличкий шматочок рушникового полотна, на зав‘язках (такий зразок зберігається у фондах
Черкаського краєзнавчого музею). Дівчину чи її матір замотують у хустку. Домовляються про дату весілля. Розписуватись можна у будь-який день, але саме
весілля справляли у неділю.
За тиждень до весілля в неділю печуть шишки. У вівторок мати наряджає
доньку-наречену «княгиню» йти роздавати шишки (у хустці), підв‘язуючи її
двома червоними рушниками – підперізувачами, один, як пояс, вузлом догори,
другий на правій руці, кланяючись притримувала його лівою рукою, іноді був
ще й третій рушник, прив‘язаний на руці:
Благословіть мати людей на весілля гукати.
Обдаровуючи рідню шишками, наречена промовляє:
Просив батько, просила мати і я прошу
у суботу на коровай, у неділю на весілля!
– і цілує всіх присутніх, особливо малих дітей.
Коровай печуть – коровайниці (тільки ті жінки, що щасливі в шлюбі і гарні
господині). Вдову, розвідну чи неодружених не допускали до обряду (як виняток
могли спостерігати. але тіста заборонялось торкатись). У суботу мати замішувала
тісто звечора, вранці дивились чи не вилізло (бо молоді розійдуться) далі приступали запрошені коровайниці – кожна у вузлику приносила муку, яйця; багатші – цукор, горілку, ряжанку. Замісивши тісто виносять на півгодини за поріг:
Благословіть цей дар божий молодому й молодій зліпити перший, другий
і третій раз. Коровайниці відповідають: Бог благословить всі три рази.
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Рушник клали під діжу з тістом і зверху покривали (навхрест). Двом почесним коровайницям (хрещеним, близьким родичам) за роботу дарували шерстяні хустки, а іншим бавовняні хустинки.
В молодої у суботу вбирають гільце, з світильником (свічкою) прикрашають квітами і пов‘язують хусткою, теж саме робилось і в хаті молодого.
«Засвітила мати свічку, а вона ясно горить,
коло її дитини, її пара сидить».
або
«Засвітила мати свічку, а вона не горить,
а коло її дитини, не її пара сидить».
Йшли до молодого, де теж проводилось дійство випікання короваю, мінялись хлібом.
Вінок в нареченої міг бути червоний або білий (в суботу і неділю в одному – міняти не можна).
Вінчання проходило в неділю.
За старим звичаєм, з іконами в рушниках шли на вінчання у церкву і стояли молоді з ними, поки батюшка не виведе їх з церкви за хустку (або рушник),
якою зав‗язали руки.
Ой, були ми в церкві у церковці,
а ми бачили попа і дяка,
а нам там руки зв‗язали,
і усю правду розказали.
Рушники на ікони використовували червоні ткані або в кого які були (з
вишитими квітковими орнаментами). Під ноги клали білого рушника, шматок
білого підрубленого полотна без вишивки. Це обумовлено бідністю в воєнні та
повоєнні роки (40-60 роки ХХ ст.). Після чого святкова процесія з іконами
йшла до молодого, їх зустрічали батьки з своїм хлібом, гільцем. Сват заводить і
виводить пару із-за столу за хустку надвір, за поріг. Тричі обводить за годинниковою стрілкою (за сонцем) по двору поки дійде до воріт. Кланяючись на ч отири сторони молоді йшли до батьків молодої. Гільце молодого ставили на стіл,
а гільце молодої викидали на горище. Прикраси з нього оббирала мати, складала в сито і зберігала в себе.
Після викупу місця, женихом, біля молодої, сідали за стіл.
Коровай у коморі на рушнику чекав свого часу. Виносили ділити коровай
на рушнику (рушник тримали за кінці), прикрашений калиною й барвінком, покритий двома рушниками. Свати беруть рушники з хліба і перев‘язують один
одного. Сват зі сторони молодого – ріже коровай, а сват з сторони молодої –
роздає. Велику шишку з короваю дають молодій на хустку. Мати контролює
кому роздають коровай. На одну тарілку кладуть шматочки короваю, на другу
кладуть подарунки: для хрещеної матері – хустку, для батька – рушник, далі
рідня й решта гостей.
Десь у нашого молодого й молодої
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– є запорожці з великої дороги.
- співали роздаючи пригощання чужим. Музикам давали підошву з короваю, пляшку горілки і рушники.
Далі відбувались дружчини. Молода перев‗язує дружку рушником чи лентою (якщо молода чесна) примовляючи – (ім‗я) бажаю тобі, щоб і ти нас на
весілля запросила, знайшла собі пару. Після чого наречена вже не дівка, прощається з дівоцтвом.
Молода йде до молодого з приданим: скриня з подушками, перинами…
Начиння скрині різноманітне, але дві подушки, одіяло, і постіль – обов‘язково
приготовлене власноруч нареченою! Скриня накрита. Придане викупляє молодий, після цього йому до шапки пришивають квітку. Везуть придане на конях.
Попереду з іконами, свічками, хлібом (попід обидві руки) – молоді. Сват виводить молоду за рушник, що на поясі за ворота, батьки благословляють, молоді
кланяються на чотири сторони. Йдуть до молодого.
Я до Вас прийшла – хліб принесла,
а Ви прийміть мене за рідну дитину.
Розбирають молоду: знімають вінок з стрічками – віддають кровній рідні
або зберігають цілий вік (часто в іконах). Хусткою зі сватання, свекруха
пов‗язує невістку (зараз це виконує наречений).
У понеділок (вже без вінка) у молодого продовжується весілля: те саме
гуляння, після 12 години. Ділять коровай. У молодої в цей день справляють Цигани, Кури. Курей несли чи гнали на повідку, збираючись разом, родичі готували цих курей і пригощались.
Чіпляли прапор на димарі – рушник чи пояс – знак того, що весілля скінчилось.
У хаті свекрухи молода, знімала всі ткані і вишиті вироби: рушники, килими, налавники, скатерки, і розвішує свої, таким чином демонструючи свекрусі свою майстерність та працьовитість.
Через тиждень у неділю, збирались на любий хліб частіше любий борщ.
Свекруха з невісткою разом готували борщ – збирались ближні родичі на раду:
де далі будуть жити діти?
За словами отця Михайла протоієрея Української автокефальної церкви зі
Сміли: «… на жаль, зараз вінчаються мало – бояться, бо коли любов духовна –
це на все життя, клятву дають перед Богом, а зараз любові багато тілесної».
За церковним (УАКЦ) обрядом – ікони молоді приносять свої: родові – з
якими вінчались їх батьки, діди, якщо є, а ні, то купляють нові. Стають на рушник
коліньми. Кладуть руки на Євангеліє, дають обітниці. Корони тримають дружки,
спеціальними хустинками (приносять свої або дає священик). Під час вінчання
ікони тримають батьки, після передають ікону Спасителя нареченому, Матір
Божу – нареченій. Руки зв‘язують рушником (другим, не тим на якому стояли).
У церквах МП пропонують ікони купувати у них. Молоді з іконами заходять до церкви, віддають їх прислужникам, проходить обряд вінчання під час
якого молоді стоять перед вівтарем, ікони повертають по закінченню процесу.
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Батьки благословляють дітей. Мати виносить у ситі зерно, цукерки – посипають молодих, боярин загрібає граблями, діти збирають. Боярин ламає граблі, кидає через хату (якщо одна половина повернеться – розійдуться).
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
Культурологія – нова складова в структурі сучасного гуманітарного знання,
тому потребує як постійного розширення чи удосконалення власних теоретичних
можливостей, так і обґрунтування дослідницького потенціалу та перспектив отримання нового наукового знання саме в процесі культурологічного аналізу.
Культурологія, знаходячись у процесі становлення, повинна чітко й по слідовно «відпрацьовувати» понятійно-категоріальний апарат, адже поки що він
формується шляхом «запозичення» з інших сфер гуманітарного знання.
Підґрунтям культурології виступає історія культури, в процесі розвитку
якої особливої ваги набували такі феномени як «пізнання», «опанування знанням», «застосування знання», «відкриття нового», «накопичення досвіду», «передача досвіду», «закріплення традицій», що – тим чи іншим чином – було
спрямовано на людину, на становлення її «форми та змісту». В сучасній культурології яскраво відбивається «людинознавча» орієнтація історії української
культури, що була закладена ще Григорієм Сковородою (1722–1794). Як реалізація цієї традиції, переважна більшість науковців тяжіє до персоналізації матеріалу, висуваючи на перші ролі індивіда та його індивідуальний – особистісний –
внесок у процес культуротворення.
Принцип персоналізації вимагає від науковця як детальної «реконструкції»
індивіда, котрий є об‘єктом аналізу, так і конкретного історичного часу, що співпадає з його життям та творчістю. Завдяки цьому, в контекст загальних історико культурних обрисів поступово «вписуються» портрети конкретних людей, їх долі,
мрії, бажання, радість або страждання, перемоги і поразки : зрештою, «культурний
простір» набуває рис особистісного «творення». Тому в межах культурології сформувалося таке ємке поняття як «культуротворчість», потенціал якого для сучасної гуманістики науковці лише починають усвідомлювати.
На нашу думку, значення феномена персоналізації підтверджує і той
факт, що він є предметом серйозної зацікавленості з боку тих, передусім, євро260

пейських науковців, котрі аналізують добу постмодернізму. Наприклад, у роботах відомого французького філософа і соціолога Жіля Липовецькі індивід пос тмодерністської доби представлений як такий, що має потребу пережити сильні
почуття, але оскільки процес персоналізації «вписаний» у ціннісне середовище
постіндустріального суспільства, «персона» набуває зовсім іншого змісту.
Ж. Липовецькі досить своєрідно використав семантичне поле французької мови
і показав, що термін «personne» має у франкомовному середовищі ще й значення «ніхто» та «ніщо». Висновок Ж. Липовецькі полягає у тому, що сучасний
індивід не стільки персоналізується завдяки творчому потенціалу чи яскравій
особистісній меті, не стільки переживає «сильні почуття», скільки «розплач ується» «неврозом ізоляції» чи «автоматизованим конформізмом».
У своїй монографії «Доба порожнечі : есе про сучасний індивідуалізм» [2]
Ж. Липовецькі оперує поняттям «Homo psychologicus» – людина, котра опікується
сама собою. В контексті такого розуміння персоналізації, на перший план висувається «мистецтво спокуси», яке, за ствердженням Ж. Липовецькі, наскрізно «пронизує» постмодерністську реальність, що формується за допомогою політики,
виробництва, освіти, приватного життя, сексуальних уподобань, моди та ін. Найвиразнішим проявом «мистецтва спокуси» виступає мода, яка уніфікує людей,
«розчиняючи» їх власні особистісні смаки й уподобання. Отже, нова модель
персоналізації, запропонована Ж. Липовецькі, фіксує специфічний моральнопсихологічний простір, а саме : спустошеність, стереотипність думок і почуттів,
байдужість, які є типовими для сучасної людини.
На нашу думку, завдяки культурології наприкінці минулого століття в
теоретичний ужиток повернувся і був високо оцінений українськими гуманітаріями біографічний метод, обґрунтований визначним французьким письменником, критиком та літературознавцем Шарлєм Огюстеном Сент-Бьовом (1804–
1869) [3]. У теоретичному аспекті наголос на культурознавчому зрізі біографічного методу призвів до об‘ємнішої й ґрунтовнішої інтерпретації як самого біо графічного методу, так і потенціалу культурологічного підходу.
Ш.-О. Сент-Бьов значну увагу приділяв епістолярній спадщині письменників та митців, адже в середині ХІХ століття листування виступало важливою
складовою життєдіяльності людей, специфічним засобом комунікації й передачі інформації. Таким чином, листування виступає потужним джерелом, яке здатне і персоналізувати історію, і виконати людинотворчу функцію.
Ще одним позитивним наслідком означеного процесу виступила дискусія
щодо розширення понятійно-категоріального апарату культурології та його
оновлення, коли мова йде про біографічний метод. Так, низка авторів намагається
закріпити в дослідницькому просторі культурології поняття «культуротворець»,
«культуротворче буття» та ввести в теоретичний ужиток – окрім поняття «біографічний метод» – його авторські модифікації, а саме : «біографізм», «біографіка»,
«біографічний підхід», «антибіографізм», «псевдобіографізм». Подібна увага до
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понятійно-категоріального забезпечення культурологічних досліджень є, безперечно, позитивним аспектом культурології, оскільки дозволяє їй позбутися описовості і перетворитися, за визначенням Ф. Ніцше, на «строгу науку».
Окреслюючи теоретичні засади культурологічного підходу, необхідно
звернути увагу також на «міжнауковість», тому що такі гуманітарні науки, як
естетика, мистецтвознавство, етика, «забезпечують» культурології її людинознавчий характер, її здатність сприяти культуротворенню. Звісно, міжнауковість
культурології є важливою теоретичною засадою культурологічного підходу,
але вона не повинна зводитися до механічного поєднання двох чи трьох гуманітарних наук, що розглядаються як дотичні в логіці історико-культурного руху.
Щодо виявлення тих наук, з якими взаємодіє культурологія, то їх перелік
найприскіпливіше відтворив український філософ М. Бровко у статті «Культурологія в системі гуманітарного знання», показавши доцільність як «процесу
деталізації, поглиблення вивчення культури» – тобто, її диференціації, так і
«процес інтеграції знань про культуру» [1, с. 97].
Слід наголосити, що існування культурології на засадах «взаємодії» різних
наук, передбачає використання конкретних напрацювань тієї чи іншої гуманітарної або природничої науки в процесі концептуалізації та дослідження складних,
багатошарових проблем, зміст яких є органічним для різних сфер знання. Тому, на
нашу думку, для конкретизації означеного процесу, доцільно оперувати такою теоретичною конструкцією як «проблемний простір», де концентрується проблема
чи блок проблем, котрі повинні аналізуватися з використанням потенціалу різних
наук, забезпечуючи в логіці дослідницького процесу їх органічну, а не механічну,
взаємодію : «проблемний простір» значно виразніше демонструє сутність і міжнауковості, і біографічного методу, і персоналізації, і динаміки формування нових
понять, дотичних до вимог культурологічного аналізу.
Підсумовуючи матеріал, слід визнати, що обґрунтування специфіки культурологічного підходу хоча і знаходиться поки що у становленні, все ж має помітні
здобутки. Зрештою, такі засадничі принципи як міжнауковість, біографічний метод, персоналізація, формування нового понятійно-категоріального апарату чи
трансформація існуючих понять відповідно до вимог культурології поступово розкривають дослідницький потенціал культурологічного аналізу.
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НАСКРІЗНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ ОСВІТИ
“ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ ТА ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ”: СПОСОБИ
РЕАЛІЗАЦІЇ У КОМПЛЕКСІ МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Спеціалізована освіта покликана виховувати професіоналів своєї справи,
отже, повинна не лише готувати до різних життєвих ситуацій, але й до відповідного розуміння власної професії, оволодіння нею для власного та загального
блага. Тому наскрізні змістові лінії в умовах спеціалізованої музичної освіти
насамперед пов‘язані з професійною діяльністю майбутніх музикантів, їх уявленням про суспільство в цілому, ролі та впливу на нього. Наявність серед
наскрізних змістових ліній ―підприємливості та фінансової грамотності‖ по кликана наблизити школу до реального життя, а учню надати ключ до успішної
діяльності в технологічному швидкоплинному середовищі. Комплекс музично історичних дисциплін у середній ланці професійної музичної освіти має значний потенціал для її реалізації на рівні молодшої, базової та старшої школи.
Наявність предмету ―Слухання музики‖ в молодшій школі дозволяє зосередити увагу учнів на ―ринку збуту‖ своєї власної продукції – діти досліджують
ринок, стаючи споживачами – слухачами. Усвідомлене сприйняття звуків як
джерела інформації, їх інтелектуальної та емоційної складової, впливу на стан
людини на прикладі музичних творів дають можливість учням молодшої школи
досліджувати ―продукт продажу‖ – враження людини від почутого, прогнозувати рівні продажу – популярність продукту насамперед у середовищі однолітків
та проектувати власний продукт для різних типів знаних учневі середовищ (однолітки, шкільне середовище, родина). Усвідомлення того, що музичне враження – один з найдавніших продуктів, за який щедро винагороджували навіть
маленьких його виконавців (традиційні обряди колядування, щедрування) –
сприяє впевненому проектуванню музичних стартапів та прогнозування їх економічної вартості у сучасному суспільстві.
Вивчення та формування попиту на продукт осягаються учнями молодшої школи у вмінні підібрати репертуар, описати музичний твір, викликати бажання прожити ідейний зміст музичного твору в однолітків, батьків як один з
варіантів рекламної кампанії в майбутньому дозволить музикантам чітко роз уміти ринкову ситуацію, створювати засобами реклами відповідний попит, зрештою, привести публіку до концертного залу, створити слухацьку аудиторію.
Одним з корисних і цікавих інструментів набуття такого плану навиків є створення проектів – мистецьких подій, пов‘язаних з важливими датами життя ди263

тини, музичних дарунків, використання власного музичного досвіду у театралізованих сценках, а також вмінню вербалізувати ідейну наповненість музичного
твору, іншими словами – зробити його зміст доступним для інших. Цей останній тип – обов‘язково передбачає залучення незацікавленої публіки, сторонніх,
не причетних до мистецтва (спочатку цю позицію займає викладач, згодом –
запрошені гості – батьки). Проведення таких акцій в навчальному просторі, загальношкільному чи за його межами дозволяє учням побачити реальний стан
ринку, попиту та шукати шляхи змін до кращого.
У базовій школі музично-історичний напрям професійної освіти фокусується на вивченні музичних творів крізь призму жанровості. Світ музики на
цьому етапі навчання постає перед дітьми в якості сфер свого побутування як
однієї з визначальних категорій жанровості. Це дає змогу простежити локалізацію музичних інтересів суспільства за демографічною та соціальною ознаками,
виявити економічну ефективність музичного продукту на рівні виконавського
складу, середовища побутування, ідейно-образного змісту, доступності музичної мови. Вивчення широкої жанрової палітри музичного мистецтва виявляє
глобалістичну природу музики як універсальної мови, зрозумілої кожному.
Перед учнями ставляться завдання розуміти потреби слухацької аудиторії, шляхи формування смаків, вміння усвідомлено сприймати звукову інформацію, творчо співпереживати, отримувати естетичну та етичну насолоду.
Практичне освоєння цих складних станів слухача відбувається через виклад
власних творчих експериментів, бачення проблем буття музичного мистецтва у
формі ―есе‖ насамперед для усвідомлення власної позиції та утвердження вибору професії. Більш глибоке розуміння учасників ринкової економічної моделі
ставить перед учнями ряд проблем, які вони намагаються вирішити шляхом
творення мистецьких акцій у якості публіки, антрепренерів, маркетологів, рекламних агентів тощо. Жанрова класифікація дозволяє чітко виявити найоптимальніший час продажу та цільову аудиторію – сегмент ринку для власного
музичного продукту. Перед учнями вперше постає проблема профанації мистецтва заради його ринкової конкурентоздатності – діти самі обирають шляхи її
долання (якщо вона присутня) чи шляхи максимально допустимої доступності
розкриття авторського задуму задля створення привабливості музичного пр одукту. Зрештою, побутова функційніс ть первинних жанрів виявляє життєву
потребу в музиці і окремої особистості, і суспільства в цілому, що дозволяє зр озуміти і відчути власну затребуваність як музиканта-професіонала, а середовище
однолітків-немузикантів стає дослідницькою базою майбутніх композиторів,
виконавців чи музикознавців.
Можливості використання набутих знань та навичок у немузичному середовищі дозволяють виявити власний потенціал у найбільш оптимальних і прийнятних для учня професійних формах та визначитися з подальшим професійним
зростанням в якості композитора, виконавця, музикознавця, або ж організатора.
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Старша школа передбачає вивчення музичного мистецтва в його історичному розрізі – від найдавніших часів до сьогодні – і дозволяє учням прослідкувати етапи становлення та формування музичного сегменту світової економіки.
Вивчаючи музику доцивілізаційного періоду учні відкривають сталі потреби
споживача – засадничий вплив музики на підсвідоме, розуміють популярність
сучасної масової культури, наявність фольклоризму у композиторській творчості від перших відомих на сьогодні імен до сучасних творців музичного мистецтва – виявляють попит ринку – живу потребу споживача в продукті. Вивчення
музики цивілізаційного періоду як періоду становлення професії музиканта,
формування поняття технічної досконалості, а також ―сторітеллінґ‖ перших інструментальних творів – це завжди змістовно наповнена історія, міф, легенда
чи просто звернення до когось, виготовлені зі звуків демонструє склад продукту, який виводять музиканти на ринок і який не може бути лише обгорткою або
браком через відсутність складників. Антична культура представляє появу поняття музичного змагання – перші конкурси – Піфіські ігри на честь Аполлона
донесли до наших днів імена видатних виконавців та те, за що вони отримали
своє визнання – учні зустрічаються з першим осмисленням значимості таких
важливих і необхідних сучасному суспільству явищ катарсису, емпатії – не дарма античні греки трактували музику як один з кращих засобів виховання ідеального громадянина демократичного полісу, а отже, учні усвідомлюють ринкові
ніші музичного продукту як активи власного майбутнього благополуччя.
Середньовічний поділ музики на сферу ―вченої‖ та побутової у мистецтві
―арс нова‖ відкриває нову ринкову нішу – музика, створена для інтелектуальної
насолоди обмеженого кола людей – саме вона стане рушієм прогресу музичного мистецтва, постійно гравітуючи зі сферою розважальної та традиційної музичної культур, стаючи водночас універсальним перекладачем духовного змісту
латинських богослужінь, а в епоху Відродження – музичного вигадування, нічим не обмеженої фантазії в звуках. Ця епоха виявляє і формування явища меценатства – підтримки видатних митців очільниками держав, поступового
становлення музики однією з сфер державної політики – розуміння значимості
людського капіталу як предмету економіки. У добу Ренесансу завдяки масовому виміру духовної пісні та тиражуванню композиторського твору через друк
музика стає економічною одиницею, що дозволяє осягати маркетингові цілі у
збільшенні прибутків та розширенні ринку збуту.
Наступним етапом, спробою примирити ―вчену‖ музику з ―простою‖,
стала поява опери – демократичного жанру, виконання якого призначалося для
значної слухацької зали, а, отже потребувало появи специфічної будівлі та цілої
команди виконавців і організаторів цього синтетичного дійства – так індустріальна епоха вплинула і на появу музичної індустрії як складного механізму, що
до сьогодні розвивається та охоплює все нові сфери буття людини від звичного
оперного театру до медіапродукту та музичного фону торгівельних центрів.
Поява концертних установ, працівників сфери надання музичних послуг, освіт265

ніх закладів, їх юридичне та економічне забезпечення та глобалізація ринку
збуту лише продовжили започаткований бароковими музичними підприємцями
шлях розвитку музичної індустрії.
Поява ж віртуального простору у ХХІ ст. розкрила значний технологічний потенціал нових форм буття мистецтва, яке, втративши слухача в концертній залі, закликає його у цех покинутого заводу, трамвайного депо чи навіть
вагону метро. Проведення таких акцій має разовий характер і є маркетинговим
ходом, яким не завжди осягається очікуваний результат.
Наголошення на акціях популяризації академічної музики, зацікавлення
слухача різними виконавськими формами, інтерпретаціями відкриває перед учнями старших класів безмежне поле втілення власної креативності, можливості
застосовувати вміння експериментувати і реалізовувати власні музично-творчі
проекти, не боятися шукати власне амплуа та бути готовим до умов ринкових
відносин. Вивчення професії музиканта, її ознак і категорій не лише в географічному, але й історичному вимірі дозволяє учням обирати стратегію власного
професійного становлення та шляхів втілення мистецьких проектів – від вуличних перформансів, освітніх та мистецьких стартапів до створення франшиз на
рівні творення, виконання чи осмислення музичних явищ, вмілого використання технологічних новинок, збереження національних традицій музикування та
продовження їх у сучасному просторі буття.
УДК 398.8(477.53)
Шершова Т.В.,
аспірантка, НАКККіМ
(м. Київ, Україна)
НАРОДНОПІСЕННА КУЛЬТУРА ПОЛТАВЩИНИ:
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ПОШУК
Українська народна пісня є першоджерелом самобутності українського
народу, його колискою. Народнопісенне виконавство багате піснями календарнообрядового циклу, думами, баладами, билинам, соціально-побутовими піснями
та романсами. У них оспівана нелегка жіноча доля, безмежна краса українського краю, мужність духу народу, його походження та місце у соціокультурному
середовищі.
Українська музична культура виражена у численних працях етнографів та
музикознавців – М. Грінченка, Ф. Колесси, В. Гнатюка та інших. Це й не дивно,
тому що українська земля багата іменами славетних композиторів, таких як:
М. Лисенко, Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, М. Леонтович, К. Стеценко,
С. Людкевич, Д. Січинський. Окремі праці дослідників присвячені життю та
творчості цих визначних постатей.
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Українська народна пісня пронизує всю історію існування нації. Полтавщина – давно відома своїми неповторними мелодіями, особливо вокально-хоровими
піснями, які уквітчають цей край та роблять його квітучим та особливим.
Аналіз різноманітних джерел дає підставу стверджувати, що вивчення
музичної культури Полтавщини цікавить дослідників, вони присвячують свої
численні праці життю та творчості окремих композиторів та діячів культури, також займаються аналізом творів їхньої діяльності (А. Литвиненко, Н. Дем‘янко,
Л. Гнатюк, О. Отич, А. Трохименко та інші).
Музична культура Полтавщини проаналізована також у працях Н. Семергей,
В. Ханко, О. Лобач, проте не акцентована увага саме на пісенному мистецтві.
Чисельні праці присвячені поняттю «етнокультура»: Г. Філіпчук, О. Ануфрієв,
Ю. Новикова, Н. Оксютович. Національно-культурну ідентичність українців
розглядали О. Гнатюк, Б. Черкес, М. Рябчук, В. Кремень, О. Забужко, І. Бойченко,
О. Лісовий.
Народна пісня відіграє чималу роль у вихованні молодого покоління, зокрема
молоді, яка пов‘язує своє життя з музичною культурою – співаки, інструменталісти,
культурологи. Про роль української народної пісні в духовному житті народу свідчать праці В. Гнатюка, А. Авдієвського, Г. Нудьги, М. Шафер, М. Лещенко.
Народнопісенна фольклористика оспівує красу Батьківщини, виражає
любов до неї та щирі патріотичні почуття. Пісня здатна підтримати життєздатність народу, піднести його духовний рівень.
Перші наукові розвідки щодо народнопісенних творів Полтавщини
з‘являються у 1913 році у творчості Ф. Колесси. Це була серія праць «Мелодії
українських народних дум», де вміщені рецитації і тексти чотирьох співаків з
Полтавщини (І. Скубія, С. Говтваня, М. Дубини, О. Сластіона). Крім коротких
біографій, матеріал був доповнений думами про турецько-татарське нашестя –
«Невольницький плач», «Про самарських братів» та «Про піхотинця». Помітне
переважання у репертуарі кобзарів побутових дум – про сестру і брата, про
удову.
Як культурологічний феномен, Полтавщина була досліджена у працях
Г. Дзюби, яка проаналізувала вокально-хорове мистецтво цього регіону [1].
Праця Л. Стрюк «Пісенна етнологія України» висвітлює всі пісенні жанри
народної творчості, які здавна зберігаються та передаються від покоління до
покоління, характеризують звичаї та побут українського народу, плекають національну свідомість та сприяють вихованню гідності та патріотизму [5, 321-322].
У процесі роботи над науковим дослідженням було опрацьовано ряд монографій, у яких простежується розвиток музичного мистецтва України. Наприклад, у праці Сердюк О. В. розкрито особливості музичного фольклору,
змальовано творчі портрети найбільш відомих українських композиторів у контексті еволюції основних жанрів української музики та на тлі широкої панорами музичного життя [4].
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Найгрунтовніше музична культура Полтавщини розкрита у працях Алли
Іванівни Литвиненко, яка присвятила вивченню даного питання свою дисертацію, низку статтей та підручник «Полтавщина: музична культура (ХІХ – початок ХХ століття)». У дисертації висвітлено історію розвитку музичної культури
Полтавщини періоду національно-культурного відродження – ХІХ – початку
ХХ століття.
З позицій сучасної регіоналістики охарактеризовано етапи професійного
становлення основних мистецьких сфер регіону: музичного виконавства, муз ичної освіти та гастрольно-концертного життя; розкрито особливості формування деяких музичних жанрів; висвітлено діяльність окремих інституцій, творчих
колективів, митців. Інформаційно насичений матеріал, цікаві з історичного погляду життєві подробиці, досі невідомі широкому загалу факти, оприлюднені у
посібнику, – переконливо доводять, що Полтавщина була одним із найактивн іших культурних осередків тогочасної України [2].
Надзвичайно важливим джерелом вивчення народної творчості є збірники
народних пісень, зокрема цікавою є збірка Єфремової Л. О. «Народні пісні По лтавщини», яку автор презентувала 23 січня 2017 року у приміщенні Полтавс ького музичного училища імені М. В. Лисенка.
Мистецьке життя Полтавщини відображено в періодичній регіональній
пресі – газетах, журналах і тижневиках, адже сааме вони відтворюють культурне життя регіону.
Досить розгорнуто відтворено процес становлення та розвитку музичного
мистецтва на території Полтавського краю у книзі «Полтавська філармонія»
В. Пилипенка, О. Білоусько та Т. Пустовіт. У ній також представлено історію
установи та її колективів і творчі біографії артистів, які працювали у філармонії
у різний час її існування [3].
Останнім часом в українській культурології з‘явилося багато ґрунтовних
праць, присвячених питанням регіоніки, національної ідентичності та культурної самоідентифікації.
Лідія Івахненко презентувала низку праць, присвячених творчим постатям митців Полтавщини – М. Фісуну та В. Кабачку. Вона також виступила науковим консультантом найфундаментальніших видань з історії та культури
даного регіону – «Енциклопедичного довідника «Полтавщина»».
Музично-пісенну Полтавщину з точки зору мистецтвознавства досліджувала також Ярослава Руденко – заслужена артистка України, співачка, родом із
Полтавщини, солістка Національної філармонії та Заслуженого ансамблю
Збройних Сил України.
Павленко І. Я. у «Хрестоматії з українського народнопісенного виконавства» виклав український пісенний фольклор, складений на типових зразках української пісенної традиції Наддніпрянщини.
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Найбільша частка періодичних видань зберігається у держаних архівних
установах. Значна частка зберігається у фондах Центральної національної бібліотеки України імені В. Вернадського, Полтавській обласній бібліотеці імені І. Котляревського, бібліотеці Полтавського державного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка, Полтавському обласному архіві, Полтавському обласному
краєзнавчому музеї та деяких інших культурно-мистецьких закладах регіону.
Найстарішими із видань, які висвітлювали мистецькі питання Полтавщини – «Полтавские губернские ведомости» (1838 – 1919), «Полтавщина» (1905 –
1906), «Полтавский голос» (1914), «Полтавский край» (1912) та ін.
Отже, аналіз джерельної бази дисертаційного дослідження доводить її високу репрезентативність, проте виявлено, що автори зосереджували свою увагу
на дослідженні видатних музикантів, композиторів, співаків, інших творчих постатей, питання ж регіонального народнопісенного виконавства висвітлені н едостатньо і розглядалися лише як культурологічний контекст.
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монографія) / О. В. Сердюк, О. В. Уманець, Т. О. Слюсаренко. – Х.: Основа, 2002. – 400 с.
5. Стрюк Л. Б., Стрюк М. І., Яловий Ф. З. Пісенна етнологія України: Навч. посібник з
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ПЕРФОРМАНСУ В МИСТЕЦТВІ
З ПОЗИЦІЙ НАЯВНИХ КОНЦЕПЦІЙ
Можливість класифікації будь-яких форм мистецтва пояснюється єдністю
законів продукування мислення і наявністю способів їх вираження. У межах
акціоністських форм мистецтва перфоманс як категорійну одиницю на сьогодні
виокремлюють з поміж таких споріднених типів як: енвайромент, акція, хепенінг, флюксус тощо. Дискусії щодо того, чи є перформанс дублетом чи синонім
будь-якій іншій акціоністській формі, тривають й досі. Якщо прийняти помічену дослідниками мінімальну різницю в специфіці спонукання до мислення й
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доланні сталої однорідності основ культурних категорій чи ментальних понять
та враховувати психологічний аспект існування перформансу, стає зрозумілим,
що інші терміни у мистецтві не є зайвими.
Подекуди в науковій літературі явище перформансу умовно класифікується як «жанр», тому інколи термін беруть в лапки. Втім, Ю. Гніренко доводить, що «напрямом перформанс бути не може, оскільки сам підпорядковується
звивистій зміні течій в художньому процесі» [3, с.14–26] і в ньому немає чітких
установ на жорстку заданість сталої тематики. Тож дослідниця визначає перформанс «як процесуальний вид мистецтва», що справді втілює в життя проголошений на початку ХХ ст. принцип інновації, який криється у виведенні
мистецтва на саму межу реальності й художньої творчості. Інноваційність перформансу доповнює сучасним художникам традиційні види: живопис, скульптуру, театральне дійство. Працюючи з такими ж об‘єктами мистецтва як
профанне й предметне середовища та людські відносини, перформанс формує
інші відносини з цими об‘єктами ніж традиційні мистецтва. Тому майже зразу
виникла плутанина і всі новітні форми стали називати акцією.
Для традиційних мистецтв є поширеною класифікація за способом наявності існування і сприйняття художнього образу в просторі й часі, запропонована Б. Віппером, в якій за основу беруться чуттєві точки дотику людини з
зовнішнім світом. Згідно такої класифікації, змішані мистецтва, до яких можна
віднести й перформанс, визначаються як «просторово-часові», або «синтетичні». М. Каган складні форми таких синтетичних художніх структур порівнює із
первісними синкретичними, тобто нерозчленованими, й виділяє три: конгломеративні, ансамблеві й органічні. Ці типи поєднання мистецтв базуються на з аконі «триєдності» – місця, часу й дійства. Але в конгломеративному поєднання
безсистемне, випадкове і хаотичне. В ансамблевому – більш високий рівень організації системи «мистецтво – публіка», де кожен компонент сприймається в
складній системі взаємовідображень. В органічному способі художньої інтегр ації, до яких, крім поезії належить і перформанс, складові елементи розчинені
так, що тільки науковий аналіз здатен роз‘єднати їх структурну єдність. «В органічному типі зв‘язку різних мистецтв утворюються інші, якісно своєрідні художні
структури – нові варіанти й види мистецтв» [5, с.236–237]. Р. Шехнер теж порівнює перформанс з поезією, тобто відносить до органічного способу, де інформація
може передаватись не тільки вербально, а й емпатично чи емоційно [4, с.2].
За Ю. Гніренко, перформанси можна за деякими ознаками розподілити на
концептуальний, мінімалістичний, соц-арт-перформанс і «провокативний»
[3, с.14–26]. На театральний, художній (випадок візуальної модальності перформансу), музичний (з перевагою аудіального викладу матеріалу) поділяє перформанси І. Нечиталюк, додаючи до них ще й літературний перформанс як
феномен, «визначальною особливістю якого є наявність художнього тексту ви270

голошуваного особисто автором» [7, с.52–55]. Крім того перформанс є явищем
соціальним і в ньому присутні регіональні культурні особливості.
А. Вуянович розглядає перформанс в трьох категоріях: відносно інституційного середовища (інституцією визначається мистецтво театру, опери, танцю
тощо), відносно соціальної ситуації, в котрій відбувається перформанс (стосується межі справжнього й вимислу, а також моменту, коли ця межа зникає) й
відносно більш широкого соціального середовища (комбінація «арту» з «активізмом», явище відоме під назвою «артивізм») [1].
М. Шувакович притримується думки про те, що слід розрізняти лише два
напрями: перформативні мистецтва і власне перформанс. У сучасному мистецтві обидва ці напрями дослідники відносять до «живих» мистецтв або «мистецтв дії», оскільки вони базуються на «процесуальності мистецтва», тобто
відбуваються «наживо» й вимагають обов‘язкової присутності глядачів і виконавця. Головною відмінністю перформативних мистецтв від перформансу є те,
що автор-творець не перебуває в своєму творі – це може бути лише його сценарій чи постановка. У перформансі ж митець є автором задуму – одночасно він є
той, хто пропонує ідею і сам її втілює [8].
Ю. Лідерман вказує на нестабільність критеріїв у світі мистецтв у різні історичні часи й відзначають, що новітні мистецькі формотворення своїм існуванням
відміняють попередні класифікації й канони. Існування нових явищ у мистецтві
можливе зараз тільки в постійній зміні кордонів між мистецтвом і немистецтвом.
Феномен цих явищ в тому, що вони існують над систематизованими типологіями
видів і жанрів мистецтва. Сучасні форми художніх синтезів не задовольняються
межами тільки мистецтва, вони проявляються також в інтеграції між мистецтвом
як системою видів і соціокультурною реальністю, тобто самим життям [6, с. 39].
Р. Голдберг наголошує на тому, що занадто точне визначення звело б на
манівці будь-яку можливість перформансу. Митець, на думку дослідниці,
спроможний маніпулювати запозиченнями з інших дисциплін і не обмежуватись принципами художньої виразності тільки одного виду мистецтва. Подібної
думки й досвідчені художники-перформери: М. Вайда, З. Варпеховський,
О. Михайлюк, Я. Шумська [2, с.10; 9, с. 162].
Отже, спостерігається неодностайність у класифікації новації перформансу. Зважаючи на потужний наплив матеріалу й на його постійну динаміку варто
використовувати традиційні підходи в комплексі з контактологічними.
Література:
1. Вуянович А. Перформанс и перформативность [Електронний ресурс] / Ана Вуянович. // Зерне. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://ziernie-performa.net/blog/2013/10/03/.
2. Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней / Роузли Голдберг. – М. : ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014. – 320 с.
3. Гниренко Ю. Перформанс как явление современного отечественного искусства
[Електронний ресурс] / Юлия Гниренко // GIF.RU. – 2012. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.gif.ru/texts/txt-gnirenko-diplom6/city_266/fah_348/.

271

4. Демехина Д. Концепция перформативности Р. Шехнера в контексте театральной
теории В. Тернера [Електронний ресурс] / Дарья Демехина. // Ежегодная конференция Школы философии Национального исследовательского университета «Высшая школа економики». – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://phil.hse.ru/plc/abstracts2015.
5. Каган М. Морфология искусства / Моисей Каган. – Л. : Искусство, 1972. – 440 с.
6. Лидерман Ю. Почему концепция перформативного искусства не популярна в сегодняшней России? / Юлия Лидерман. // Вестник общественного мнения. – 2010. – №3. – С. 37–45.
7. Нечиталюк І. Український літературний перформанс / Ірина Нечиталюк. // Вісник
ОНУ. – 2014. – №2. – С. 49–57.
8. Шувакович М. Искусство перформанса и новые теории искусства. [Електронний
ресурс] / Мишко Шувакович. // Зерне. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://ziernieperforma.net/blog/2013/09/29/.
9. Шумська Я. Зв'язок минулого і сьогодення в мистецтві перформансу / Ярина
Шумська. // Вісник ЛНАМ. – 2013. – №23. – С. 78–89.

УДК 784.692.5(477.82-15)
Шворак І.Ю.,
аспірантка, НАКККіМ
(м. Київ, Україна)
ПРИНЦИПИ ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТИПОЛОГІЇ
ВЕСІЛЬНОЇ ПІСЕННОСТІ НА ПОТУР’ї (ЗАХІДНА ВОЛИНЬ)
Одним з головних сучасних напрямів вивчення обрядової пісенності вважається структурно-типологічний. У східнослов‘янській науці цей напрямок
розпочався з праць К. Квітки, Ф. Колесси, С. Людкевича, був продовжений у
роботах Є. Гіпіуса, В. Гошовського, А. Баніна, А. Іваницького та ін. Бурхливого
розвитку зазнав він нині завдяки науковій творчості Б. Єфіменкової,
Є. Єфремова, В. Коваля, Г. Коропниченко, М. Лобанова, Л. Лукашенко та ін. У
процесі роботи особливо цінними стали дослідження українських етномузикологів, пов‘язані з дослідженням типології весільних наспівів, зокрема О. Вовка,
Л. Добрянської, І. Клименко, Б. Луканюка, Х. Попович, Ю., Т. Сопілки,
М. Скаженик, О. Терещенка. Отже, на сьогоднішній день вивченню музичної
типології весільних пісень присвячена значна кількість праць та публікацій.
Основою ритмокомпозиційної типології є складоритмічне моделювання, яке
дозволяє визначити основну структуру наспіву в будь-яких його індивідуальних
чи локальних проявах. А. Іваницький та інші дослідники вважає, що: «Найменш
варіативною є складочислова форма. Вона завжди слугує базою двох інших рівнів
– музичного ритму і мелодії. Ритмічна форма спирається на складочислову основу. Так утворюється певний набір ритмічних конфігурацій, пов‘язаних з конкретною складочисловою структурою» [1, с. 221]. Завдяки тому, можемо розглядати
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кожен наспів як варіант, що належить певному пісенному типу. Дослідження ж
останніх десятиліть (в першу чергу, Богдана Луканюка та Ірини Клименко) виводять на перший план домінування саме музично-ритмічної структури, яка певною
мірою пов‘язана з віршовою, але не є повністю їй підлеглою.
Щодо особливостей ареального поширення власне весільної пісенної традиції на Потур‘ї, то базовою для даної роботи є концепція Ірини Клименко, яку
етномузиколог детально висвітлила у статті «Ритмоструктурна систематика весільних мелодій українсько-білоруського мелоареалу».
Весільні пісні складають левову частку зібраних матеріалів (близько 720
одиниць запису) і є досить різноманітними з точки зору віршової структури та
ритмічних форм. Більшість пісенних зразків було записано у Турійському р айоні (а саме, 350 одиниць в десяти населених пунктах), у Ковельському районі
(135 зразків у 5-х населених пунктах), найменше у Локачинському (16 зразків у
двох населених пунктах). Записи інших дослідників становлять в сумі 220 одиниць. Для аналізу весільної традиції було долучено наявні збірники весільних
текстів та пісень: близько 130 музичних зразків з текстами у друкованих виданнях.
У центрі нашої уваги – ритмокомпозиційна будова весільних пісень Потур‘я, на базі якої власно й визначаються пісенні типи. За поетичною структурою вірша приклади мають строфічну (одно-, дво- та трирядкові) та тирадну
форми. Отже, серед наспівів Потур‘я виявлено десять ритмокомпозиційних типів. Більша частина творів побудована на основі трійкового (тримірного) принципу ритмічної організації: 772, 342, 532/557, 552, 5532, 5572, Т7 з численними
різновидами. Три інші ритмічні типи 442, 532, 662 організовані у дольний (двійковий) принцип. Представлені принципи підходу до визначення музичної типології весільних пісень Потур‘я дають можливість для диференціації, аналізу
музичних форм та здійснення мелогеографічного огляду весільних наспівів.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ
ТА ОСВІТНІ МЕХАНІЗМИ Й ІНСТИТУТИ РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
Соціально-психологічні механізми передбачають проведення активних
пропагандистських кампаній як для зовнішнього ринку, так і для внутрішніх
споживачів туристичного продукту з метою формування іміджу країни як держави, сприятливої для рекреації та туризму, підвищення соціального сприйняття туризму місцевим населенням, збереження традиційних для українців
гостинності та доброзичливого ставлення до приїжджих – вітчизняних та іноземних туристів (складові – маркетингова та рекламна діяльність, інформаційно-довідкова діяльність, розробка іміджевої туристичної стратегії). Останнім
часом до соціально-психологічних можна віднести також інформаційну забезпеченість сільських громад у сфері сільського зеленого туризму [1, с. 253].
Місцеве населення повинно бути ознайомлене з перспективами та проблемами, які можуть виникнути внаслідок розвитку сільського туризму та інших нетрадиційних форм господарства. Значні успіхи у інформуванні сільських громад досягли
Європейські асоціації сільського туризму. Перед початком безпосередньої діяльності
з розвитку тієї чи іншої нової (нетрадиційної) галузі господарства проводяться громадські слухання, тренінги, опитування, встановлення громадської думки, донесення
до громадян експертних оцінок, демонстрація впливу на економіку й екологію регіону. Також значна увага приділяється вивченню екологічного навантаження на територію та вплив на місцеву культуру. Якщо є негативні фактори, то вони також
доносяться до місцевих жителів, і тоді вже на своєрідних «референдумах» сама громада визначається з подальшим розвитком тієї чи іншої галузі господарства.
Серед інших механізмів туристичної діяльності варто виділити маркетингову та рекламну стратегії. Маркетинг у туризмі – це система постійного пого275

дження пропонованих послуг з тими послугами, які користуються попитом на
туристичному ринку і які туристичне підприємство здатне запропонувати споживачеві ефективніше, ніж конкуренти, та з потенційним прибутком для себе
[2, с. 48]. Значна частина послуг у сільському туризмі не можу бути реалізована
з достатньою ефективністю, з одного боку, через брак інформації про актуальні
потреби та соціальну категорію потенційного туриста, через що селянські господарства часто на власний розсуд переорієнтовуються на надання туристичних послуг і не знаходять такого клієнта, а з іншого – велика частина туристів
навмання шукає відпочинку на лоні природи у затишній атмосфері сільської
хати, натикаючись при цьому на не передбачувані і завчасно непогоджені умови.
Можна стверджувати, що реалії сільського зеленого туризму часто
пов‘язані з відсутністю належного оперативного зв‘язку між конкретною агросадибою та потенційним споживачем туристичного продукту. У зв‘язку з цим виникає
гостра потреба у налагоджені такого інформаційного забезпечення через поширення інформаційно-рекламних матеріалів про відпочинок на селі, особливо через
мережу Інтернет [3]. У багатьох підприємців-початківців немає змоги або інформаційного доступу до таких інтернет-ресурсів. Доцільно створити державний портал
для сільського туризму на базі сайтів місцевих адміністрацій і забезпечити підприємцям безкоштовний доступ до нього. Це буде вагомим заходом державної підтримки розвитку сільського зеленого туризму на місцях.
Важливий аспект розвитку сільського зеленого туризму полягає у налагоджені системи підготовки фахівців цього профілю та перепідготовки сільських
жителів, які хотіли б зайнятися сільським туризмом [4, с. 363]. Для цього варто
було б на рівні його обласних асоціацій створити постійно діючий інформаційно-освітній центр, де можна було б пройти необхідну підготовку й отримати
сертифікат про готовність займатися цим видом діяльності. Такий досвід доцільно перейняти у європейських експертів, які вже безпосередньо здійснюють
активну перепідготовку кадрів у транскордонних територіях.
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СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ОСОБЛИВОСТІ
ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ
Головним суб‘єктом у забезпеченні функціонування туризму, в організації відпочинку на селі виступає сільська родина, яка надає житло, забезпечує
харчування і знайомить з особливостями сільської місцевості. Щоб здійснювати
це на відповідному рівні, необхідно вчитися. Сьогодні формується розуміння
сільського туризму як специфічної форми відпочинку на селі з широкою мо жливістю використання природного, матеріального та культурного потенціалу
регіону. Цей вид діяльності в більшості країн розглядається як невід'ємна складова частина комплексного соціально-економічного розвитку села та як один із
засобів розв‘язання багатьох сільських проблем.
Враховуючи те, що суспільно-географічні проблеми села значно загострилися, широке розповсюдження та розвиток сільського зеленого туризму є
особливо бажаним, у т.ч. у транскордонних регіонах. Позитивний вплив сільс ького туризму на розв‘язання соціально-економічних проблем села полягає передусім у тому, що він розширює сферу зайнятості сільського населення,
особливо жінок, і дає селянам додатковий заробіток; розширює можливості з айнятості сільського господаря не тільки у виробничій сфері, але й у сфері о бслуговування. При певному нагромадженні числа відпочиваючих з'являється
потреба в задоволенні їх різноманітних запитів, а це, стимулює розвиток сфери
послуг: транспортних, зв‘язку, торгівлі, служби побуту, відпочинковорозважальних та інших інфраструктурних об‘єктів [1, с. 58].
Спостереження й аналіз за розвитком сільського туризму в Європі дозволило визначити передумови стрімкого розвитку сільського туризму в Європі.
До 80-х років минулого століття першочергова роль сільськогосподарських районів полягала у виробництві продуктів харчування за низькими цінами, але
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така політика призвела до перевиробництва молока, м‘яса, пшениці та інших
видів продуктів [2, с. 245].
У 1989 р. зникла залізна завіса і було зруйновано великий радянський р инок, від якого залежали ферми центральної Європи. Виробники втратили тр адиційні ринки збуту продукції. На агропромисловий сектор європейської
економіки також впливає Світова Організація торгівлі, яка примушує уряди
скоротити фінансову підтримку фермерів і відкрити ринок для іноземних учасників. У цей період зростає і кількість хвороб у тваринництві та можливий негативний вплив на здоров‘я людини, непокоїть людей і вплив інтенсивного
сільськогосподарського використання земель на навколишнє середовище.
Тому на найвищому рівні в Європейському Союзі приймаються рішення
щодо диверсифікації економіки сільських регіонів. У багатьох регіонах роль
фермерів змінюється. Вони все ще можуть мати значення як виробники продуктів харчування, але також сприймаються як підприємці в інших сферах місцевої економіки, стають постачальниками простору для відпочинку та дозвілля,
природоохоронцями та охоронцями місцевої спадщини [3, с. 176].
Важливим результатом розвитку сільського туризму є розширення можливостей реалізації продукції особистого господарства, причому реалізації її на
місці, і не як сільськогосподарської сировини, а як готових продуктів харчування після відповідної обробки та приготування. Досвід показує, що ті сім‘ї, які
приймають відпочиваючих, удосконалюють і структуру посівів на присадибних
ділянках з урахуванням потреб гостей, розширюють асортимент овочевих культур,
фруктових дерев, ягідників тощо; розвивають і урізноманітнюють присадибне
тваринництво, заводять тепличне господарство, займаються мисливством,
бджільництвом і рибальством.
Розвиток сільського туризму та його видів спонукає до поліпшення благоустрою сільських садиб, вулиць, сіл у цілому; стимулює розвиток соціальної
інфраструктури. Звичайно, на перших порах приймання й обслуговування відпочиваючих відбувається на базі існуючого житлового фонду з використанням
місцевих рекреаційних та інфраструктурних ресурсів [4, с. 167]. Але з певним
надходженням коштів від цієї діяльності ті, хто нею займається, починають р обити вкладення у поліпшення комунального облаштування житла, вулиць; об' єднаними зусиллями досягають зміни на ліпше у сфері обслуговування. А це,
одночасно, є вагомим внеском у розвиток села. Прикладом може бути створення місцевих осередків Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в
західних областях України, районних об'єднань громадян, зацікавлених у ро звитку інфраструктури для сільського зеленого туризму й інших видів туристичної діяльності у транскордонних регіонах.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ І МЕТОДІВ
В УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
Наслідки реформування соціокультурної сфери, що торкаються у першу
чергу організаційних форм й фінансового забезпечення установ і організацій,
при несвоєчасному впровадженні інноваційних методів управління, можуть
призвести до руйнування сформованої системи культурної пропозиції, зниження
ефективності діяльності установ культури і мистецтв, що ускладнить виконання
соціальних функцій галузі [1, с. 52]. Зміни, які відбулися в її інституційному полі, зумовлені появою нових учасників культурної, мистецької, освітньої та інших
видів соціальної діяльності. Йдеться у т.ч. й про недержавні некомерційні й комерційні організації, що також викликають необхідність розвитку існуючих методів управління, замість не спроможних у теперішній час забезпечувати
ефективну координацію діяльності різноманітних суб'єктів соціально- та культурно-мистецької діяльності.
Отже, удосконалення існуючих і впровадження нових методів управління
та регулювання визначають здатність державної влади здійснювати реалізацію
соціально-культурної політики в новому інституційному середовищі країни.
Недостатній розвиток сучасних управлінських інструментів, методів, механізмів і
моделей, таких як, наприклад, система проектного моніторингу; технологія соціально-культурного партнерства; контролінг перешкоджають впровадженню
інноваційних методів у практику прийняття ефективних управлінських рішень
[2, с. 111]. Таким чином, виявлення відсутніх складників, їх вивчення й включення в практику діяльності забезпечить формування системи управлінських
інновацій у сфері культури і мистецтв.
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Існуючі механізми управління, такі як нормування, планування й програмування розвитку соціокультурної сфери, незважаючи на своє повсюдне поширення,
не забезпечують стійких результатів її розвитку в контексті децентралізації влади,
реформ бюджетної системи й впровадження програмно-цільового фінансування
культурно-мистецьких закладів. Необхідно адаптувати механізми управління, що
зарекомендували себе, а також розробляти й впроваджувати інноваційні технології в управління, беручи до уваги ускладнення завдань, що постають перед суб'єктами сфери культури і мистецтв у зв'язку і з відновленням споживчої аудиторії їх
продуктів і послуг, і з урахуванням принципово нових культурно-мистецьких цінностей та потреб постіндустріального або інформаційного суспільства. Застос ування комплексного підходу до формування інноваційних механізмів управління
підвищить ефективність менеджменту й забезпечить розвиток інноваційних процесів як в окремих суб'єктах, так і у сфері культури і мистецтв у цілому [3].
Управління в сфері культури в поточній ситуації характеризується наступними особливостями:
- управління сферою культури здійснюється на різних рівнях: державному,
регіональному, міському, районному, місцевому, що неминуче приводить до
проблем координації управлінських дій, фінансування об'єктів сфери культури
різних форм власності й організації діяльності;
- державний сектор культури перебуває в стані реорганізації у зв'язку з
реформою бюджетної сфери, спрямованої на уточнення статусу установ і впровадження нових організаційно-правових форм бюджетних організацій, здатних
найбільш ефективно надавати державні (комунальні) послуги, оплачувані за
рахунок бюджетних коштів;
- організації недержавного некомерційного й комерційного секторів не
входять до сукупності інтересів і пріоритетів державної політики в сфері культури. Серед існуючих регуляторних інструментів, що враховують інтереси недержавних організацій, можна назвати конкурси субсидій, призначені для
підтримки проектної діяльності.
Модернізацію в сфері культури і мистецтв доцільно розглядати з погляду
вдосконалення управлінських процесів. Це проявляється у визначенні пріоритетів модернізації, розробці стратегічних планів і формуванні середовища, нео бхідного для впровадження інноваційних методів і моделей управління [4, с. 75].
Даний підхід до модернізації передбачає розвиток наступних визначальних напрямів: комплексну оцінку діяльності установ культури і мистецтв, що включає
в себе культурологічні, соціальні, економічні й політичні складові; підвищення
ролі громадської ініціативи у процесах управління на основі розвитку інституту
експертних рад, механізму громадських слухань, вивчення суспільної думки.
Важливе значення має також формування моделі міжсекторальної взаємодії на базі інструментів соціокультурного партнерства, що стимулює конс олідаційний і синергетичний ефекти. Також необхідною є операціоналізація
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процесів управління. Це виражається в чіткій орієнтації закладів культури і мистецтв на соціально-економічні цілі й завдання розвитку суспільства (регіону,
соціуму й т.п.) й автономізацію досягнення даних цілей і завдань із використанням програмно-проектних технологій.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ Й ІНСТРУМЕНТИ
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
Методологічне підґрунтя фінансових структурних зрушень підприємств і
організацій формують принципи посилення соціальної направленості за рахунок
освоєння та збільшення потужностей з виробництва продукції та товарів масового
споживання; нівелювання ендогенного розбалансування виробництва, спрямованість
на вищий рівень міжгалузевого кооперування для зменшення обсягів некритичного
імпорту сировинної продукції, комплектуючих товарів, матеріалів [1, с. 241].
Також це врахування особливостей розвитку відповідних галузей, які
характеризуються значним потенціалом зростання якості товарів і зниження
витрат на їх виробництво, конкурентоспроможністю; технологічної бази, яка
нагромаджує значний науково-технічний потенціал.
Необхідним є й принцип зменшення масштабів виробництва, а в разі
потреби – ліквідація збиткових підприємств, які виробляють ресурсомістку
продукцію, або з високою часткою імпортованої сировини. Нарешті, йдеться про
принцип забезпечення повної комплексності задіяння наявних природних
ресурсів, активізація та поглиблення коопераційних взаємозв'язків для зниження
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ризиків й підвищення ефективності всіх видів діяльності або надання
послуг. Існують наступні методологічні інструменти здійснення фінансової
реструктуризації: максимізації економічної вартості; нормативно-правовий;
сукупність методів мінімізації впливу тіньового сектора; соціально-економічний
та санаційний. Детальний погляд на поелементність механізмів реструктуризації
фінансового типу формалізує загальний системний підхід до цього процесу.
Соціально-економічні та санаційні інструменти проявляються в сукупності
важелів підтримки беззбиткової діяльності підприємств, що має забезпечити їх
неухильне економічне зростання. Важелі реагування на беззбиткове
функціонування проявляються у формі мобілізаційних чинників та мотиваторів
реалізації процесу реструктуризації. Основними з них є: бізнес -планування,
експрес-оцінка суб‘єктів господарювання, використання логістичних центрів
відповідальності та контролінгу у менеджменті підприємств і організацій.
Методологічні інструменти, по-суті, – це дії та заходи на етапах реалізації
всього процесу реструктуризації [2, с. 22]. Великий обсяг робіт на трьох її
перших стадіях (оцінка одержаних прав, розробка програм реструктуризації,
здійснення програм) дає можливість зробити такий висновок: реструктуризація
представляє собою структуроване управлінське завдання, що реалізується за
допомогою застосування окремих методів, у т.ч. з використанням економіко математичного моделювання. Одержані результати виступають інформаційною
базою для формування програм реструктуризації суб‘єктів господарювання у
перспективі.
Формалізація реструктуризації фінансового типу проявляється у визначенні
закономірностей її факторної дії з встановленням найбільш дієвих методів
проведення. Аналіз рівня розвитку виробничої концепції підприємств з
послідуючою оцінкою та діагностикою їх економічної вартості дали можливість
виокремити найбільш дієві методи реструктуризації фінансового типу, такі як:
борговий своп, мирові угоди, реструктуризація заборгованості, фінансовий
леверидж.
При розробці ієрархічної схеми мети та завдань реструктуризації фінансового
типу для підприємств і організацій найбільш використовуваними є формалізація
економічних умов, ідеалізація, конвент-аналіз. Локалізація вказаних методів дає
можливість осмислити стратегічне бачення фінансової реструктуризації. При
обґрунтуванні процесу реструктуризації застосовувались наступні методи:
розрахунково-конструктивний, групування, відносних величин, порівняння. Ці
методи дали змогу порівняти ефективність здійснення структурних зрушень
фінансового типу у вітчизняних підприємствах, визначити алгоритми їх проведення,
обґрунтувати завершеність та результативність здійснення [3, с. 25].
Методологічні підходи до формування стратегії фінансової реструктуризації
підприємств повинні виходити з того, що вона виступає потужним ринковим
важелем забезпечення зростання їх конкурентоспроможності, оскільки дає
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можливість, при найменшому рівні затрат, досягти суттєвого нарощування
ефективності виробництва. Реструктуризація сприяє вирішенню таких завдань, як
усунення неефективних структурних елементів; створення продуктивної
організаційно-управлінської структури; формування нового стратегічного бачення
підприємства, про що свідчить представлений алгоритм її здійснення.
Завдання тактики й стратегії здійснення фінансової реструктуризації мають враховувати три взаємопов‘язані напрями: створення успішного власника;
забезпечення привабливого інвестиційного клімату; активізація винайдення та
реалізації внутрішніх ресурсів збільшення масштабів та ефективності соціально-економічної діяльності..
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
І ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ТА
ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ
Соціальна відповідальність (СВ) бізнесу в Україні розвивається достатньо
стихійно, без відповідної інституційної підтримки постійно діючих інформаційно-дорадчих організацій-посередників, які могли б збирати або розробляти
ідеї для СВ і надавати відповідні послуги суб‘єктам господарювання у здійсненні їхніх соціальних заходів та програм [1, с. 42]. На сьогодні немає підстав
стверджувати про сформовану вітчизняну модель соціальної відповідальності,
однак можна говорити про існування окремих специфічних проблем та тенденцій розвитку, що властиві даній сфері діяльності для країни та сукупності інших
країн пострадянського простору. Традиційно напрями подальшого розвитку СВ
тут визначають державні та регіональні владні інститути. У минулому саме дер283

жава як стратегічно орієнтований суб‘єкт управління та життєдіяльності здійснювала функції соціального захисту населення з досить ефективним залученням
підприємств і організацій.
У сучасних умовах державні інститути мають не менш дієві важелі та регулятори відносно залучення бізнесу до соціально відповідальної діяльності. Мова йде
про використання фіскальних та податкових засобів заохочення соціальної відповідальності бізнесу; активне пропагування цінностей та стандартів соціальної економіки, екологізації діяльності, впровадження інновацій, залучення інвестицій [2].
Державної підтримки заслуговують місцеві, регіональні, національні й міжнародні
ініціативи, пов‘язані із соціальною відповідальністю, розвитком державноприватного партнерства у цій галузі, сталим екологічним розвитком.
Важливе місце в контексті тенденцій розвитку та проблем впровадження
національної моделі СВ займає розробка вимог до розкриття інформації, впр овадження стандартів формування й перевірки соціальної звітності суб‘єктів господарювання. Необхідними уявляються організація моніторингу та розробка
механізмів контролю за здійсненням соціальної відповідальності. Це буде
сприяти зміцненню національних та міжнародних рейтингів, іміджу та репут ації як окремих підприємств та корпорацій, так і держави в цілому.
Вказане підтверджується експертами міжнародного Центру розвитку корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в Україні. Ними підраховано,
що кількість нефінансових звітів у минулому році стала значно меншою – тільки 15. Зазначено, що 46 великих корпорацій України на даний момент не представляють звіти щодо виконання принципів Глобального Договору з КСВ.
Якість представлених звітів також не покращилася. Як показує практика впр овадження КСВ в Україні, найбільшу увагу соціально відповідальній стратегії
розвитку приділяють суб‘єкти господарювання, які мають штат працюючих більший за 500 чоловік та функціонують у галузях сільського господарства, харчової і переробної промисловості, сфері торгівлі, громадського харчування,
фінансових та кредитних послуг [3, с. 52].
Численні вітчизняні підприємства й корпорації могли б принести значно
більшу користь на шляху формування громадянського суспільства, боротьби з
бідністю, сталого розвитку, проте для цього необхідно здійснити ряд дій та з аходів, що могли б стати стимулом до впровадження ними СВ і КСВ. Зокрема,
доцільно створити національну концепцію соціальної відповідальності та обґрунтувати стратегію управління розвитком соціальної відповідальності, провести широку навчальну, інформаційно-просвітницьку та рекламну кампанію з
питань сутності та переваг соціальної відповідальності для розширення розуміння та правильної трактовки її поняття, взаємозв‘язку з успішністю та конкурентоспроможністю й інвестиційною привабливістю бізнесу.
Важливо надати можливість отримання консультаційної он-лайн допомоги
з питань СВ та КСВ, усунення проблем на шляху до масового впровадження
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програм та проектів соціальної відповідальності, – таких, як податковий тиск,
відсутність державної допомоги та гарантій, мотивації здійснення. До проблем,
які потребують вирішення, належать розробка нормативів та форм для нефінансової звітності, формування наукової бази для вивчення та обґрунтування СВ та
КСВ як стратегічного елементу розвитку вітчизняних підприємств. Доцільно
провести та впровадити за умови постійного вдосконалення просвітницьку програму для споживачів для практики розумних стандартів та етичного споживання; впровадити принципи СВ у діяльність місцевого самоврядування та органів
державної, регіональної та місцевої влади [4, с. 42].
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КОНФІГУРАТОРНА МОДЕЛЬ ФІЛОСОФСЬКОМЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ
При постановці проблеми дослідження еволюції уявлень про управління
ми стикаємося з багатим розмаїттям такого роду уявлень. Необхідно синтезувати в єдиній моделі еволюції уявлень про управління найбільш істотні, але, тим
не менше, «односторонні» теоретичні й практичні «зрізи» аналізованого процесу. Для вирішення цього методологічного завдання скористаємося запропонованою російсько-американським психологом і математиком В. Лефевром ідеєю
системного конфігуратора.
Смисл цієї ідеї полягає у тому, що дослідник робить обґрунтований відбір
деяких, принципово різних уявлень про об‘єкт дослідження. Об‘єкт, як би проектується на кілька екранів. Кожен екран задає своє власне членування на елементи,
породжуючи тим самим певну структуру. Екрани пов‘язані один з одним так, що у
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нас є можливість співвідносити різні картини. Такий «пристрій», що синтезує різні системні уявлення було названо В. Лефевром «конфігуратором» [1].
Структурування позицій конфігуратора виконаємо відповідно до усталених уявлень наукового аналізу:
– філософський рівень (філософія науки – базові типи наукової раціональності; базові, що забезпечують філософські напрямки);
– методологічний рівень (базові парадигми й об‘єкти управління, методологія наукового підходу);
– теоретичний рівень (базові, що забезпечують управління галузі знання);
– методичний рівень (базові види та моделі управління; механізми й технології управління).
Базовими позиціями конфігуратора пропонується використовувати типи
наукової раціональності.
В останні десятиліття у науці відбуваються принципові зміни, пов‘язані,
відповідно до концепції академіка В’ячеслава Стьопіна, зі становленням постнекласичного етапу її розвитку [2]. Не приймаючи до уваги цих змін, ми риз икуємо випустити з уваги принципові зміни в науці про управління.
Три етапи розвитку науки можна охарактеризувати як пов‘язані з домінантою одного з трьох типів наукової раціональності, що змінювали один одного
в історії техногенної цивілізації. Це – класична (відповідна класичній науці),
некласична та постнекласична раціональності.
Зміна загальнонаукової картини світу супроводжувалася докорінною зміною нормативних структур дослідження, а також філософських засад науки. Ці
періоди правомірно розглядати як революції, які можуть призводити до зміни
типу наукової раціональності.
Кожен новий тип наукової раціональності характеризується особливими,
властивими лише йому засадами науки, які дозволяють виділити й дослідити
відповідні типи системних об‘єктів (прості; складні; ті, що саморозвиваються
системи). При цьому виникнення нового типу раціональності та способу науки
не слід розуміти спрощено в тому смислі, що кожен етап призводить до повного зникнення уявлень і методологічних установок попереднього періоду. Навпаки, між ними існує спадкоємність та конвергенція.
Кожен етап характеризується особливим станом наукової діяльності. Якщо схематично уявити цю діяльність як відносини «суб‘єкт–засоби–об‘єкт»
(включаючи в розуміння суб‘єкта ціннісно-цільові структури діяльності, знання
і навички застосування методів й засобів), то описані етапи еволюції науки, які
виступають як різні типи наукової раціональності, характеризуються різною
глибиною рефлексії стосовно самої наукової діяльності.
Пропоновані позиції конфігуратора дозволяють, на наш погляд, досить
повно відобразити еволюцію уявлень про управління у контексті розвитку наукової раціональності.
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Отже, для формування цілісної картини еволюції уявлень про управління
пропонується скористатися методологічним прийомом запропонованим В. Лефевром – ідеєю системного конфігуратора. Структурування позицій конфігуратора пропонуємо здійснити відповідно до усталених уявлень наукового аналізу:
філософський рівень, методологічний рівень, теоретичний рівень і методичний
рівень. При цьому базовими позиціями доцільно вибрати уявлення щодо наукової раціональності.
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ВЕЛИКИХ КОРПОРАТИВНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Системне управління трудоресурсним потенціалом великих аграрних корпоративних підприємств втілює комплекс функцій: прогнозування, планування,
організація, загальне керівництво, оперативне розпорядництво, регулювання,
облік і контроль, перевірка виконання, стратегічний менеджмент. Управлінс ький процес при цьому є циклічним. Окрім встановлення тактичних і стратегічних цілей, він охоплює також планування, пов‘язане з розробкою планів
соціально-економічного розвитку і проектування підприємств агросфери; організацію дій учасників з метою спільної діяльності; розподіл між ними функцій,
завдань; забезпечення виконання прийнятих планів або рішень; координацію
діяльності взаємодіючих суб‘єктів [1]. На основі всебічного моніторингу тр удоресурсних відносин здійснюється стимулювання працівників шляхом формування відповідних мотивів і установок; забезпечення контролю за ходом
реалізації прийнятої ухвали або іншого управлінського документа.
Методологічні засади здійснення сільського розвитку у контексті організації трудоресурсного потенціалу корпоративних агроформувань передбачають
реалізацію таких цілей: створення для сільського населення міських стандартів
життя; підвищення рівня конкурентоспроможності сільських регіонів для
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збільшення їх внеску в економіку країни; відтворення природних ресурсів і культурно-історичної спадщини сільських регіонів. Згідно з європейською методологією, спільна аграрна політика (САП) ЄС ніби матеріалізує соціальні й
аграрні компоненти у їх тісній взаємодії та зв‘язку, а сама є складовою масштабнішої (за цілями, потребою в ресурсах, тривалістю їх окупності тощо) структурної політики. Про зростаюче її значення свідчать темпи збільшення обсягів
фінансування регіонального розвитку.
Сучасні сценарії планування соціального та економічного розвитку підприємств агросфери повинні враховувати необхідність активізації інститутів
сільського соціуму, насамперед, територіальних громад. За їх допомоги можливе відродження регіонів, що перебувають у занепаді, поліпшення демографічної
і міграційної ситуації, збереження поселенської мережі як осередків організації
сільських територій, охорони і відтворення природних ресурсів, агроландшафтів. Одним із інструментів фінансового забезпечення регіонального розвитку в
ЄС є Структурні фонди. Прогнозується, що вплив Структурних фондів, як фінансового інструмента запровадження заходів регіональної політики в агросфері
посилиться, оскільки асигнування зростають кожні 10 років у 1,3-1,5 разів [2].
У межах діяльності Структурних фондів фермерам та іншим підприємцям
у сільській місцевості надається допомога за такими програмами: опанування
новими технологіями ведення аграрного виробництва та бізнесу; стартова допомога молодим фермерам; зниження пенсійного віку для фермерів; використання послуг дорадчих служб; інвестиції в аграрне виробництво; придбання
основних засобів; допомога фермерам в опануванні стандартів ЄС; сприяння у
створенні потужностей з переробки сільськогосподарської продукції та її маркетингу [3, с. 107]. Велике значення надається поліпшенню якісних характеристик сировини та продовольства; підтримці аграрного виробництва у гірських та
інших складних регіонах; відновленню аграрного, лісового та рекреаційного
потенціалу на пошкоджених територіях; підтримці поселенської мережі та
об‘єктів інженерної і соціальної інфраструктури; стимулюванню розвитку сільського зеленого туризму, народних ремесел і промислів та інших видів несільськогосподарської діяльності; поліпшення доступу сільського населення до
освітніх, оздоровчих, комунальних, культурно-мистецьких, рекреаційних послуг та видів діяльності.
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ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Екологічна політика є одним із найважливіших напрямів діяльності Європейського Союзу. У цій сфері існує розгалужена система екологічного законодавства, норми якої успішно реалізуються на практиці. На сьогоднішній день
ЄС має широку компетенцію в галузі вирішення екологічних питань, а екологічна інтеграція стала обов‘язковою для всіх членів та кандидатів на вступ до ЄС.
Згідно з Амстердамським договором та іншими спільними угодами принципами екологічної політики ЄС є:
1) принцип субсидіарності (спільна діяльність на тих напрямках, де країни не можуть впоратися самі або таке вирішення буде більш ефективним, ніж
на рівні держави);
2) принцип превентивних (попереджувальних) дій, що передбачає спрямування діяльності на запобігання, профілактику забруднення або іншого збитку навколишньому середовищу. Загроза збитків навколишньому середовищу
повинна бути врахована заздалегідь, до прийняття рішення;
3) принцип обережності, суть якого полягає в тому, що нестача результатів
наукових досліджень з конкретної проблеми не може бути причиною скасування
або відтермінування заходів ЄС з профілактики забруднення навколишнього середовища;
4) принцип відшкодування збитку навколишньому середовищу, що зобов‘язує у випадках неможливості уникнути шкоди навколишньому середовищу, мінімізувати, стримати його поширення та усунути на початковому етапі її
виникнення або в найкоротший термін;
5) принцип екологічної орієнтованості, коли будь-яка діяльність здійснюється з урахуванням потреб навколишнього середовища;
6) принцип «забруднювач платить» (суттєво підкріплений у 2004 році
Директивою 2004/35/ЄC про цивільну відповідальність за забруднення довкілля), що передбачає відшкодування збитків тими, хто їх заподіяв. При цьому витрати на превентивні заходи, очищення та компенсацію за забруднення лягають
на його винуватців;
7) принцип інтеграції екологічної політики у розроблення і проведення
усіх інших політик [1].
З розвитком екологічної політики розширився перелік наявних засобів
охорони довкілля. Паралельно з прийняттям рамкового законодавства для за289

безпечення високого рівня охорони довкілля, Співтовариство впровадило цілу
низку інструментів охорони довкілля:
- LIFE – фінансовий інструмент екологічного захисту, який спрямований
на сприяння розвитку, впровадженню і оновленню екологічної політики та законодавства Співтовариства.
- Угоди про охорону довкілля: покращення екологічних аспектів діяльності підприємств та впровадження методів сталого виробництва шляхом заохочення добровільних заходів та угод щодо охорони довкілля.
- Екологічні мита та податки: сприяння застосуванню державами- членами фіскальних інструментів підвищення ефективності екологічної політики та
забезпечення використання екологічних мит та податків у відповідності до з аконодавства Співтовариства.
- Програма підтримки неурядових організацій (НУО), що діють у галузі
охорони довкілля. Ефективність діяльності громадських організацій у державах-членах ЄС – різна: найбільша активність громадськості – у Великобританії,
Німеччині, Нідерландах та Данії, найменша – в Ірландії та Греції.
- Інтегрована виробнича політика (Integrated product policy): Комісія представляє стратегію зміцнення та зміни спрямування екологічної політики,
пов‘язаної з виробництвом, з метою сприяння розвитку ринку екологічно безпечної продукції і, зрештою, стимулювання громадського обговорення відповідних питань.
- Європейське Агентство з питань довкілля: забезпечення осіб, відповідальних за прийняття політичних рішень, а також громадськості надійною та до стовірною інформацією про стан довкілля.
- Еко-маркування продукції: еко-маркування має на меті рекламування
продукції зі зменшеним негативним впливом на довкілля (порівняно з іншими
продуктами тієї самої групи).
- Система екологічного менеджменту та екологічного аудиту Співтовариства (EMAS): EMAS спрямована на забезпечення постійного вдосконалення
ефективності екологічної діяльності європейських організацій, а також забезпечення громадськості та зацікавлених сторін відповідною інформацією.
- Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) певних державних та
приватних проектів.
- Оцінка екологічних наслідків впровадження планів та програм: проводиться з метою сприяння включенню екологічних аспектів на етапах розро блення та ухвалення планів та програм.
- Екологічні перевірки – мінімальні критерії: забезпечення більшої відповідності, а також більшої одностайності у застосуванні та впровадженні законодавства Співтовариства щодо охорони довкілля шляхом надання мінімальних
критеріїв організації, проведення, пост-контролю та опублікування результатів
екологічних перевірок в усіх державах-членах.
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- Європейський реєстр викидів та перенесення забруднюючих речовин
(PRTR): покращення громадського доступу до інформації про стан довкілля, й у
такий спосіб, сприяння запобіганню та зменшенню забруднення у довгостроковій перспективі [2].
Однією з умов ефективного регулювання забезпечення екологічної безпеки є вміле поєднання економічних методів з плановими, адміністративними та
правовими, вдала побудова організаційного механізму регулювання екологічної
безпеки, що має за мету встановлення партнерських відносин органів публічної
влади з бізнесом, громадськістю та НУО; соціальний діалог; залучення громадськості та забезпечення врахування громадської думки; поширення екологічних
знань тощо.
У розвинених країнах повноваження між органами центральної, регіональної та місцевої влади розподіляються по-різному. У такій федеративній державі як Німеччина, регіональним органам влади делеговано чітко визначені
повноваження. В унітарних державах ступінь централізації управління теж різний: найбільший – у Великобританії, менший – у Франції; найбільший ступінь
децентралізації управління існує в Нідерландах та Швеції [3, c. 24].
Особливістю сучасних тенденцій країн ЄС у регулюванні екологічної
безпеки регіону є розвиток і розбудова регіональної екологічної демократії з
використанням положень Оргуської конвенції, яка передбачає широку участь
громадян на усіх етапах реалізації екологічної політики.
В існуючих моделях механізмів реалізації екологічної політики домінуючу роль відводиться організаційному механізму взаємодії органів публічної
влади, бізнесу та неурядових організацій, забезпечення стратегічного бачення,
врахування громадської думки, партнерства, прозорості, відповідальності, р езультативності і дієвості, соціальної відповідальності бізнесу.
Підсумовуючи вище сказане, можна дійти висновків, що європейським
співтовариством напрацьований значний досвід щодо демократизації регулювання екологічної безпеки, використання широкого спектру інструментів екополітики, форм, методів і організаційних структур регулювання екологічної
безпеки регіону.
Література:
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Стратегія розвитку й удосконалення структури та організації трудового
потенціалу агросфери – це діяльність на рівні суб‘єктів господарювання, локальних ринків праці, динаміки економічної активності населення, інтегрована із
соціально-трудовими відносинами у регіонах. Вона здійснюється за принципами соціального партнерства, в межах компетенції національних, регіональних
та місцевих органів влади [1]. Мета регулювання включає узгодження попиту і
пропозиції робочої сили, розвиток трудової і професійної мобільності працівників, зменшення безробіття. Для цього використовуються як форми і методи
регулювання трудове посередництво; інвестування у робочу силу, забезпечення
її конкурентоспроможності і мобільності; соціальне страхування; вибіркова п ідтримка робочих місць та видів діяльності.
До територіальної організації трудового потенціалу агросфери необхідно
виконувати такі основні вимоги: а) регулюючий вплив не повинен перешкоджати реалізації вимог економічної ефективності, які передбачають мобільність
робочої сили, вивільнення зайвих робітників, забезпечення створення нових
робочих місць, інноваційних форм відтворення трудових ресурсів; б) доцільно
розробляти адресні регіональні програми, які спрямовані на забезпечення тр удовими ресурсами кожного конкретного сегменту ринку праці.
Важливою умовою реалізації нової моделі трудового потенціалу агросфери є фінансова стабілізація, відновлення економічного зростання, збільшення
інвестиційних ресурсів для інноваційної активності і вирішення соціальних
проблем [2, с. 107]. Практика засвідчує, що перехід сфери праці до інноваційного типу трудових ресурсів – завдання надзвичайно складне. На тлі фінансової
кризи в регіонах країни почало зростати безробіття та тінізація аграрної економіки. Одним з виходів з цієї складної ситуації є розвиток малого та середнього
бізнесу на селі.
За даними соціологічних досліджень, рівень потенційної готовності займатися підприємницькою діяльністю серед економічно активного населення
зумовлюється особливостями трудового потенціалу працюючого населення.
Так, відчувають себе спроможними бути підприємцями 72,0% самозайнятих,
55,0% найманих працівників приватних підприємств, 45,0% найманих праців292

ників підприємств та установ державного сектору. Очевидно, певна частка безробітних могла б долучитися до підприємництва за умов удосконалення чинної
системи перепідготовки та виплат на започаткування власної справи в агросфері, податкового законодавства [3, с. 30].
Результати дослідження свідчать, що безробітні, які сприймають цю с итуацію як можливість для творчого саморозвитку, справді вдаються до активних дій у цьому напрямі, наприклад, вдосконалюють професійну кваліфікацію,
з метою підвищення у майбутньому свого професійного статусу. Сприйняття
ситуації безробіття як некомфортної невизначеності супроводжується підвищеною невпевненістю щодо майбутнього. Із цього випливає, що саме розвиток
толерантності до невизначеності є найбільш конструктивним механізмом ефективного подолання ситуації довготривалого безробіття.
Необхідно відзначити, чим повніше задовольняються потреби в матеріальних благах, тим більшою стає потреба в забезпеченні соціальних та культурних благ. Оптимальне співвідношення матеріального виробництва і соціальної
сфери дає змогу забезпечувати відповідність між матеріальним добробутом і
духовним розвитком населення [4, с. 23]. Науково-технічний прогрес, формування інформаційного суспільства, якісно нова техніка потребують підвищення
рівня освіти, кваліфікації, загальної культури людини, її дисциплінованості та
відповідальності за доручену справу. Все це визначає зростаючу роль соціальної сфери і її активний зворотний вплив на розвиток аграрного виробництва,
сільської економіки та сільських територій загалом.
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ВИКЛИКИ В ПРОБЛЕМАТИЦІ УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
Криза в проблематиці управління соціальними системами стала ще чіткіше проявлятися на поч. XXI ст. Збільшення втрати керованості в сфері світової
економіки та фінансів. Посилення несправедливого обміну в економічних відносинах. Наростання міжнародних конфліктів, людство знову опинилося на
межі чергової світової війни. Посилення розшарування на багатих і бідних. Не
збулися прогнози щодо формування середнього класу, як креативного класу
постіндустріального суспільства, який мав би визначати образ майбутнього
людства. Криза англосаксонської моделі демократії.
Суб‘єкти управління практично в усіх сферах діяльності орієнтовані на
свої індивідуальні інтереси, поза сферою їх розгляду залишаються інтереси с успільства. Домінує економічний редукціонізм, який породжує загальний прояв
егоїзму. Головною хворобою нинішньої цивілізації є безсуб‘єктність розвитку,
наслідком якого може бути загибель людства. Подолання цієї хвороби та пер ехід до гармонійного розвитку суспільства значною мірою визначатиметься удосконаленням механізмів управління [1; 2].
Розглянемо найбільш значущі, на наш погляд, виклики в проблематиці
управління соціальними системами й актуальні проблеми реагування на них.
Виділимо наступні види викликів: методологічний, когнітивний, легітимний,
етичний, науково-дисциплінарний.
1. Методологічний виклик. Обмеженість онтологій управління, домінанта
класичної кібернетичної онтології управління, недооцінка активності об‘єктів
управління, відрив проблематики управління від проблематики розвитку та
безпеки суспільства.
Актуальною є проблема розробки методологічних основ управління, орієнтованих на організацію середовищ, що саморозвиваються, на основі сучасних
уявлень про наукову раціональність (класичну, некласичну, постнекласичну) та
ірраціональність, як частину об‘єкта управління, що не піддається формалізації.
2. Когнітивний виклик. Особи, які приймають управлінські рішення підійшли до межі своїх когнітивних можливостей, у зв‘язку з постійно зростаючою складністю об‘єктів управління.
Актуальна проблема пошуку нових механізмів управління, що поєднують
ієрархічні й мережні підходи, нових механізмів управління складністю у рефлексивно-активних середовищах, що саморозвиваються.
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3. Легітимний виклик. Сформовані англосаксонські механізми представницької демократії не забезпечують високого рівня легітимності владних повноважень.
Актуальна проблема вдосконалення механізмів демократії з посиленням
ролі прямої демократії, домінуванням «проектної ідентифікації», підвищенням
організованості в тріаді «суспільство – бізнес – держава».
4. Етичний виклик. Відсутність адекватних сучасним реаліям етичних регуляторів в управлінні й науковому забезпеченні, що базується на домінанті
класичної наукової раціональності. Як наслідок зниження соціальної відповідальності менеджерів, зростання розшарування між багатими і бідними, підвищення
конфліктності в світовому співтоваристві. Зростання егоїзму в управлінні на всіх
рівнях.
Актуальна проблема розробки концепцій і механізмів управління, що
спираються на етичні регулятори, орієнтовані на подолання егоїзму та встановлення гармонії суб‘єктів й об‘єктів управління. Стимулювання етики стратегічних суб‘єктів. Постнекласична наукова раціональність є прикладом введення
етичних регуляторів у науку.
5. Науково-дисциплінарний виклик. Подолання усіх вищевказаних викликів неможливо в умовах відсутності інтеграції галузей знань забезпечують у
цілому проблематику управління. Якщо для окремих видів управління, наприклад, технічними системами склалися галузі знання на основі кібернетики
(домінанта монодисціплінарного підходу), то для управління різного роду соціальними системами склалися міждисциплінарні взаємодії двох-трьох і більше
галузей знань з дуже обмеженими можливостями «утримання» цілісності в
управлінні.
Різноманіття і складність проблем розвитку проблематики управління,
необхідність інтеграції практично всіх галузей гуманітарного знання, як між
собою, так і з природничими знаннями певною мірою може слугувати обґрунтуванням актуальності трансдисциплінарності підходу до вдосконалення механізмів управління соціальними системами.
Подолання кризи в проблематиці управління соціальними системами неможливо без вирішення проблеми пошуку спільних для всіх галузей знання
концептуальних основ управління, створення комунікативного простору для
представників різних галузей науки, пов‘язаних з проблематикою управління й
організацією модерування їх спільної діяльності. Ці завдання знаходять своє
відображення у різних трактуваннях трансдисциплінарного підходу.
Таким чином, на поч. XXI ст. чітко проявилася системна криза, як світової спільноти, так і України, вирішення якої неможливо без удосконалення
проблематики управління соціальними системами. Складність і комплексний
характер викликів у проблематиці управління вимагають постановки філософ295

сько-методологічних аспектів у центр уваги вдосконалення вирішення цієї проблеми. Сьогодні накопичений багатий науковий доробок, використання якого
дозволить сформувати адекватні уявлення про управління і розробити сучасні
методи й технології.
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СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
В умовах сучасного науково-технічного розвитку відбувається інтенсивне
збільшення об‘ємів інформації, яке споживає суспільство. Виникають нові інформаційні поля, що виступають ефективним інструментом маніпуляції свідомістю людей. Це обумовлює потребу у регулюванні інформаційних потоків з
боку держави та громадськості.
Внаслідок військово-політичного конфлікту Україна створила систему
державних органів, діяльність яких спрямована на підтримку захисту інформації, зокрема Міністерство інформаційної політики та Державна служба спеціального зв‘язку та захисту інформації України. Кожен з цих державних органів
має свою власну чітку ієрархічну структуру. Структура – це взаєморозуміння та
взаємозв‘язок складових частин цілого; будова; устрій організації та чого небудь [1, с. 1405].
У нашому дослідженні ми звернемо увагу на організаційну структуру
Державної служби спеціального зв‘язку та захисту інформації України.
Відповідно до п. 1. ст. 2 закону України «Про Державну службу спеціального зв‘язку та захисту інформації України» Державна служба спеціального
зв‘язку та захисту інформації України (далі – Держспецзв‘язку України) є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку
державної системи урядового зв‘язку, Національної системи конфіденційного
зв‘язку, формування та реалізації державної політики у сферах криптографічного
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та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним
ресурсом України, поштового зв‘язку спеціального призначення, урядового
фельд‘єгерського зв‘язку, а також інших завдань відповідно до закону [2].
Держспецзв‘язку України як орган державної влади та неприбуткова організація має власну внутрішню структуру управління, яка характеризується:
чітко визначеною ієрархією, моноцентричність, домінуючий вертикальний тип
зв‘язків, чітко окреслені права та обов‘язки, жорсткий розподіл функцій та р аціонально спроектована структура. Розглянемо їх детальніше:
1. Чітко визначена ієрархія. До Держспецзв‘язку України входять такі основні структурні елементи: Адміністрація Держспецзв‘язку України, Територ іальні органи Адміністрації Держспецзв‘язку (у 23 областях) та Територіальні
підрозділи Держспецзв‘язку (Одеська, Харківська, Житомирська, Полтавська,
Львівська та Рівненська області). При цьому існують допоміжні заклади та підприємства, зокрема: Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам,
Галузевий державний архів Держспецзв‘язку, Концерн радіомовлення радіозв‘язку та телебачення та ін. [4].
2. Моноцентричність. Всі структурні елементи підпорядковуються єдиному центральному апарату – Адміністрації Держспецзв‘язку України.
3. Домінуючий вертикальний тип зв‘язків проявляється у розподілі структурних елементів Держспецзв‘язку України на центральні та периферійні.
Останні представлені територіальними органами та підрозділами.
4. Чітко окреслені права і обов‘язки. У Держспецзв‘язку України як у
державному органі функціональні обов‘язки мають жорстку регламентацію, яка
закріплена у статутах та містить в собі адміністративні та кримінальні норми
відповідальності.
5. Жорсткий розподіл функцій підрозділів, які закріплені у ряді нормативноправових актів, а саме закон України «Про Державну службу спеціального зв‘язку
та захисту інформації України» від 23.02.2006, Указ Президента України «Про
Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України» від 30.06.2011, Статут Держспецзв‘язку України тощо [3].
6. Раціонально-спроектована структура. Держспецзв‘язку України має чітко ієрархічну структуру, що сприяє ефективному прийняттю рішень, однак
вона оснащена рядом підрозділів, які забезпечують розвиток її наукового, захисного та рекрутивного потенціалу, а саме – Державний заклад «Інститут спеціального зв‘язку та захисту інформації Національного технічного університету
України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Державний
науково-дослідний інститут спеціального зв‘язку та захисту інформації та ін.
Таким чином, структура управління Держспецзв‘язку України має ієрархічний характер та відповідає основним ознакам такого типу організації –
моноцентричність, вертикальні зв‘язки, жорсткий розподіл функцій та раціональне проектування.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ
В існуючому вигляді вітчизняна модель аграрного виробництва, основною
складовою якої стає всебічна виробничо- та фінансово-економічна діяльність
агрохолдингів, не забезпечує багатофункціональності сільського господарства
[1, с. 124]. Вона лише дає змогу нарощувати виробничий та експортний потенціал й отримувати вагомі фінансові результати певному колу виробників. Тому
діяльність агрохолдингів у подальшому розвитку аграрної сфери економіки
України повинна чітко регламентуватися державою й бути спрямована на
забезпечення продовольчої безпеки, створення економічних умов існування
сільського населення, відтворення селянства як основи генофонду нації, підтримання екологічної рівноваги, збереження біорізноманіття тощо.
Державна аграрна політика щодо подальшого удосконалення аграрних відносин, створення та функціонування агрохолдингів повинна формуватися, передусім, у напрямі забезпечення сталого розвитку сільського господарства,
сільського населення і сільських територій загалом. Необхідно створити та
здійснювати системний діючий моніторинг, посилити контроль за дотриманням
агрохолдинговими формуваннями екологобезпечного використання земельних
та інших видів ресурсів, соціальної відповідальності перед суспільством за результати господарювання на селі.
Демографічна криза в Україні і спрямованість внутрішніх міграційних
потоків до міст призводить до того, що кожні сім днів зникає як мінімум одне
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село або селище. Це також веде до зростання кількості населених пунктів, в яких
взагалі немає дітей і молоді, тобто деградуючих [2, с. 10]. За оцінками фахівців,
збереження такої тенденції в подальшому через 20 років призведе до ліквідації
2/3 українських сіл. Директор Інституту демографії і соціальних досліджень
ім. М. В. Птухи НАН України Е. Лібанова виокремлює об'єктивні і суб'єктивні
чинники зникнення сіл. Об'єктивним чинником слід вважати підвищення рівня
техніко-технологічної забезпеченості аграрного виробництва корпоративними
структурами, що спричиняє скорочення чисельності працівників ручної праці і
міграції населення до міст і за кордон у пошуках роботи. Суб'єктивним чинником
виступає низький рівень соціальної забезпеченості населення: відсутність соціальної інфраструктури, її поганий стан, незабезпечений побут людей.
Використання ретроспективного підходу дозволяє стверджувати, що за часів соціалізму навколо великого підприємства завжди будувалася соціальна інфраструктура, в тому числі і в сільській місцевості. В умовах ринкової економіки
великі агрохолдинги не підтримують цю практику, адже не мають в цьому зацікавленості. Проблема загострюється через несприятливий стан сільського ринку
праці. Зокрема чисельність працездатного населення в сільській місцевості значно переважає над потребою у працівниках з боку сільського господарства. Це
призводить до позбавлення сільських жителів можливості працювати та мати
кошти на існування і соціальне забезпечення. Для вирішення даної проблеми без
кардинальних змін в галузі можливий тільки один шлях – міграція до міст, де є
можливість знати роботу, що в підсумку призведе до того, що в сільській місцевості залишаться лише забезпечені роботою (20 %).
На сьогодні в аграрній сфері працює більше 14 млн. людей, з яких
620 тис. осіб – в агрохолдингах. Проте, зростання виробництва йде за рахунок
розширення великих господарств і скорочення кількості домашніх та дрібних.
Збереження цієї тенденції в підсумку призведе до повної деградації села. Пр омислове виробництво менш працевитратно і при 100% охопленні українських
земель може забезпечити роботою всього 2 млн. людей, тобто 12 млн. сільських
жителів залишається без роботи.
Важливою практичною проблемою в Україні виступає гармонізація територіальної організації компаній і територіальної організації соціально-економічної
діяльності регіонів в цілому. Економічні ланки інтегрованої компанії повинні бути
значною мірою зорієнтовані на гармонізацію діяльності соціально-економічних
систем їх місцезнаходження, а не лише на зовнішні по відношенню до регіону
відокремлені зв‘язки [3, с. 372]. Переважне розташування корпоративних підприємства всіх сфер АПК в сільській місцевості призводить до їх вирішальної ролі у
розвитку соціальної сфери сільських районів та у вирішенні соціальних проблем.
Економічний ефект у вигляді отримання прибутку повинен поєднуватися із
соціальною ефективністю діяльності агроформувань, повинна діяти соціальна
відповідальність агробізнесу в регіонах функціонування.
299

В той же час існує пряма залежність якості соціальної сфері сільських поселень від ефективності функціонування агарних підприємств. Нерентабельні підприємства, які мають збитки та не оброблюють земельні угіддя, не створюють
робочих місць, не платять податки до місцевих бюджетів та не приймають участі
у вирішенні соціальних проблем. Особливо помітна підтримка соціальної інфраструктури тими аграрними підприємствами, засновники або керівництво яких
проживає в тій же самій сільській місцевості. Стимулом слугує те, що вони та їх
сім‘ї користуються даною інфраструктурою.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ
СТРУКТУРИ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Соціально-економічні чинники формування та розвитку туристичної
діяльності визначають її структуру, спеціалізацію, перспективні напрями удос коналення. Тому вони потребують всебічної оцінки й діагностики поглибленого
аналізу для визначення впливу на подальший розвиток підприємств галузі
туризму регіону та їх структури [1, с. 65]. Сукупність цих чинників має як
загальнонаціональну, так і регіональну або місцеву зумовленість. Так, у
Херсонській області в їх якості нами виявлені:
1. Багатонаціональний склад населення. За матеріалами переписів, основне
населення Херсонщини складають українці, росіяни, білоруси, євреї, кримські
татари, проживають потомки етнічних німців і шведів. Це може надати додаткові
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можливості залучення культурних надбань національних меншин регіону, їх
активного використання у сфері туризму: для створення етнографічних куточків;
взаємодії з материнськими державами; для розвитку релігійного та ностальгійного видів туризму.
2. Північна частина території області розташована в зоні центрального
степу, середня та південно-західна й східна частина – у зоні південного сухого
степу України. Часто бувають посухи, особливо в південних і південно-східних
районах. У північних районах суховії слабкої та середньої інтенсивності
спостерігаються один раз на 4-5 років, у південних – практично щорічно. Такі
кліматичні умови можуть згубно впливати на рослинність молодих
ландшафтних парків, заповідних територій, на врожайність плодів та овочів, які
є одними із привабливих атракцій для туристів з північних регіонів.
3. Внаслідок свого географічного положення за площею лісів область
належить до лісодефіцитних регіонів. Тому при розширенні та плануванні
рекреаційних та туристичних підприємств і дестинацій це необхідно враховувати.
Використання місцевого природно-ресурсного потенціалу безпосередньо
пов'язане як з економічною, так і з соціально-демографічною ситуацією в
регіоні. Адже деякі природні туристичні ресурси не є самовідтворюваними.
Саме тому на регіональному рівні потрібні цілеспрямовані дії й механізми,
направлені на підвищення якості життя населення, відтворення ресурсів
туристичних підприємств і організацій.
Так, до компетенції організаційно- та фінансово-економічних механізмів
належать: безпосереднє фінансування природоохоронної діяльності, чіткий контроль
за використанням природоохоронних об'єктів і виробничих потужностей за
рахунок усіх джерел фінансування, допомога в раціональному використанні
об'єктів соціально-культурної сфери як туристичних атракцій регіону, сприяння
розвитку малого підприємництва у сфері оздоровчо-туристичних послуг тощо
[2, с. 254].
На державному рівні має підтримуватися активізація створення нових
єврорегіонів й туристичних кластерів, сільського зеленого, екологічного
туризму. Має реалізовуватися діяльність, яка сприятиме розвитку туристичного
руху шляхом проведення взаємної промоуції туристичних атракцій, поширення
рекламної інформації, ліквідації бар'єрів, що обмежують туристичний рух.
У межах цього напряму необхідно ставити й вирішувати завдання щодо
розбудови Приазовського та Чорноморського туристичних кластерів спільно з
туристичними підприємствами сусідніх областей – Запорізької та Миколаївської
[3, с. 49]. Це сприятеме комплексному використанню наявного туристичного
потенціалу, розвитку механізмів удосконалення структури галузі, зростанню її
конкурентних переваг та конкурентоспроможності на регіональному, національному
та глобальному рівнях.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРИЧИНИ Й КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
СТВОРЕННЯ ВЕЛИКИХ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Необхідно зазначити, що протягом останнього десятиріччя в Україні спостерігалося стрімке формування великих аграрних холдингів. Це було
пов‘язано з необхідністю консолідації капіталів сільськогосподарськими підприємствами та погіршенням фінансового стану великої кількості дрібних го сподарств у зв‘язку з початком глобальної фінансової кризи у 2007-08 рр. При
цьому вказаний процес у деяких випадках набував хаотичних форм, що на
першому етапі консолідації аграрних активів проявлялося в об‘єднанні підпр иємств агросфери різного профілю.
Одним з головних критеріїв придбання активів агрохолдингами була наявність великих площ земель в управлінні суб‘єктів агробізнесу, що поглинались
[1, с. 145]. Основними чинниками, що спричинили появу та сприяють зараз
збереженню й розвитку великих інноваційних агрохолдингів в Україні, виявлені [2, с. 30] політичні й економічні зв‘язки на початковому етапі формування
холдингу – власників агрохолдингів часто супроводжують історії, які вказують
на те, що вони користувалися певними політичними зв‘язками на місцевому або
центральному рівні влади. Також це наявність базового активу, який став осно302

вою формування холдингу – типовою є ситуація, коли основою холдингу став
великий актив, який власник холдингу зміг отримати у приватну власність ще в
кінці 90-х – на початку 2000-х рр.
Консолідація активів та земель агрохолдингами відбулася упродовж досить короткого періоду часу – власники агрохолдингів змогли консолідувати
значні сільськогосподарські активи та отримати в оперативний контроль великі
банки земельних ресурсів. В цілому, відповідно до заяв представників різних
агрохолдингів, основна увага у процесі консолідації активів була зосереджена
на розмірах земельних ресурсів як конкурентних перевагах, які отримувались
під свій контроль, купуючи певний аграрний актив. Відсутність необхідності
викупляти землю у їх власників дала поштовх до блискавичного нарощення розмірів земельних ресурсів агрохолдингами.
Також були взяті до уваги можливості використання передових технологій, – паралельно з консолідацією активів агрохолдинги інвестували в розвиток
інфраструктури, системи обліку та контролю якості й людський капітал. Саме
впровадження передових технологій (відносно наявних в Україні на момент
отримання незалежності) дало можливість, з одного боку, об‘єднати та підвищити ефективність різних сільськогосподарських підприємств, що були інтегровані до холдингу та, з іншого боку, досягти прийнятного для виходу на
зовнішні аграрні ринки рівня якості, в першу чергу, на аграрний ринок ЄС.
Наразі, це наявність власних потужностей із зберігання та експорту продукції, – найбільші агрохолдинги активно інвестують у розбудову своїх елеваторів, які вони використовують як для збереження своєї продукції, так і для
надання їх в оренду [3, с. 69]. Разом з тим, останнім часом агрохолдинги почали
інвестувати у логістично-транспортні та складські потужності (порти, логістичні центри тощо) з перевалки товарів.
Формування агрохолдингів спричинили й вигоди капіталізації та доступу
до ринків збуту продукції. Формуванню попиту на сільськогосподарську продукцію країни сприяли два основних фактори: досить швидке зростання світової економіки у докризовий період, що сприяв підвищенню попиту та цін на
продукти харчування у світі, та підвищення купівельної спроможності населення України у докризовий період. За цей період найпотужніші українські агр охолдинги закріпилися на зовнішньому і внутрішньому аграрних ринках та мали
фінансові можливості для консолідації ресурсів, впровадження інновацій та р озвитку [4, с. 256].
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БІЗНЕС-ПЛАН ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Значне місце у досягненні ефективного функціонування та розвитку
підприємства займає планування, а саме розробка бізнес-плану. За умов
ринкової системи господарювання підприємство не здатне працювати прибутково без попереднього планування. Натомість відсутність чіткого плану
діяльності організації є достовірним свідченням її неефективного управління.
Від ідеї щодо вияву підприємницької діяльності до її практичної
реалізації, у авторів виникає ряд різноманітних запитань, відповіді на які можна
отримати під час реалізації бізнес-плану. Згаданий документ виступає
інструментом управління фірмою та засобом для залучення зовнішнього
фінансування через інвесторів на реалізацію підприємницької ідеї.
Бізнес-план – це письмовий документ, в якому викладено сутність
підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові,
виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також
особливості управління ним [1]. Тобто, бізнес-план формує цілі організації щодо реалізації ідеї, характеризує підприємство, його економічний стан, проводить дослідження та аналіз ринку, визначає необхідну кількість матеріально технічних ресурсів для реалізації цілей, визначає ризики та їх вплив на
ефективність проекту та маркетингову стратегію.
Мета бізнес-плану – переконати інвесторів в успішності запропонованої ідеї
та відповідно залучення інвестиційних ресурсів для реалізації проекту. Відповідно
до статистики, зі 100 бізнес-проектів до практичної реалізації доходять лише 2,
тобто відчувається критичне ставлення інвесторів до запропонованих пропозицій.
Важливою ціллю розробки бізнес-плану є визначення реального становища
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підприємства, його рейтингу на ринку та розробка тактичних і стратегічних цілей
для покращення діяльності підприємства та максимізації прибутків.
Зважаючи на зазначені цілі, бізнес-план виконує 2 основні функції:
– зовнішню: ознайомлення інвесторів із сутністю та засобами реалізації
проекту;
– внутрішню: визначення системи управління реалізацією підприємницької
ідеї, тактичних та стратегічних напрямків діяльності й оперативних дій для їх
досягнення.
Особливістю бізнес-плану є те, що він відображає усі аспекти проекту:
такий план розкриває ті проблеми, з якими може зіткнутися підприємець та засоби уникнення чи розв‘язання цих проблем.
Структура бізнес-плану складається з розділів, які розкривають сутність
підприємства і залежать від специфіки та напрямку діяльності підприємства.
Однак існують основні складові, які необхідно врахувати при складанні бізнесплану (див. табл. 1).
Таблиця 1
Структура бізнес-плану
№
Розділ
Сутність
1. Титульний лист Містить назву проекту, найменування підприємства,
терміни реалізації та контактну інформацію
2. Резюме
Розкриває сутність проекту, його цілі та завдання
3. Загальні поло- Містить відомості про підприємство, основну
ження
інформацію щодо проекту
4. Аналіз ринку
Проводиться дослідження та аналіз ринку, аналіз
конкурентів та споживачів
5. Маркетинговий Розробляється маркетингова стратегія та політика, проплан
водиться аналіз ринків збуту, SWOT-аналіз галузі,
визначається конкурентоспроможність
6. Виробничий
Наводиться характеристика технологій виробництва,
план
визначається матеріально-технічна база, розраховуються
витрати виробництва собівартість продукції
7. Організаційний Визначається організаційна структура підприємства,
план
форма власності, потреба в кадрах
8. Фінансовий
Містить фінансові розрахунки, визначається оцінка
план
ефективності проекту, період окупності проекту
9. Оцінка ризиків
Визначаються основні ризики, їх вплив на проект, проводиться аналіз беззбитковості проекту
10. Додатки
Містить необхідні супровідні документи: фінансові
звіти, ліцензії, дозволи, фотографії, малюнки тощо.
Розроблено автором
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Основними факторами, які визначають структуру бізнес-плану є:
– стан зовнішнього середовища;
– масштаб підприємницької діяльності;
– джерела фінансування;
– тип продукції/послуг;
– специфіка галузі.
Таким чином, на ефективність підприємства впливає бізнес-план, який
включений в систему регулярного менеджменту. Для цього необхідно:
– визначити центри фінансової відповідальності в організаційній структурі;
– запровадити систему бюджетування (регулювання та контролю руху
грошових потоків);
– забезпечити ефективний обмін інформацією між підсистемами бюджетного управління та бізнес-планування;
– запровадити механізм актуалізації бізнес-плану (порівняння планових
та фактичних показників) та схему «ковзного» бізнес-планування (постійного
коригування планових показників для урахування змін у зовнішньому
середовищі) [2].
Отже, через бізнес-планування організація досягає ефективного функціонування підприємства, визначає перспективу його розвитку, оцінює можливі
доходи, а також ризики та втрати через аналіз сильних та слабких сторін проекту.
Наявність ретельно розробленого плану забезпечує приток капіталу інвесторів,
модернізацію виробництва та скорочення витрат, зростання економічних та
фінансових показників.
Література:
1. Бизнес-планирование : учеб. / под ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 815 с.
2. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. Л.
Хопчан та ін. – 2-ге вид. – К. : Каравела; Львів: Новий світ – 2000, 2001. – 528 с.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
В умовах нестабільного економічного розвитку підприємствам туристичної галузі необхідно застосовувати стратегічне управління, яке охоплює певну
програму дій щодо визначення конкретних цілей і засобів реалізації шляху ро звитку. У стратегічному управлінні важливу роль відіграють ресурсні стратегії,
які охоплюють багато складових, видів ресурсів і дають можливість надати перспективу реалізації проектів, кадрової та фінансової діяльності організацій на
плановій основі.
Для формування стратегії управління підприємством туристичної галузі
необхідною умовою є проведення аналізу стану галузі та визначення перспектив розвитку того виду туристичної діяльності, до якого належить досліджуване підприємство.
Важливою умовою успішної реалізації стратегії є вдосконалення методів
управління діяльністю підприємства туристичної галузі, впровадження сучасних методів стратегічного управління.
Пошук нових можливостей досягнення вищого рівня ефективності діяльності підприємств туристичної сфери зумовлює необхідність розуміння сутно сті та особливостей управління підприємствами туристичної галузі в сучасних
умовах розвитку ринку сфери туризму. Еволюція туристичного ринку та еволюція систем управління вимагають вивчення особливостей стратегічного
управління ресурсами підприємств для врахування їх в процесі удосконалення
керівництва підприємствами туристичної галузі. Саме на цьому, ми зосередили
наші дослідження.
Нині для підприємств туристичної галузі питання стратегічного управління, постановки і досягнення стратегічних цілей є досить актуальним. Ці питання
висвітлені у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: І.Альтшулера, Б. Бернана, В. Віссемо, В. Василенко, В. Квартальнова, В.Кучеренко, А. Міщенко,
Н. Моісеєва, Г. Харриса, К.Каца та ін.
Метою дослідження є визначення особливостей стратегічного управління
ресурсами підприємств туристичної галузі.
Так, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року
№ 168-р схвалено Стратегію розвитку туризму та курортів на період до 2026 ро307

ку з метою створення умов для забезпечення прискореного розвитку сфери туризму і курортів, перетворення її у високоефективну, інтегровану у світовий ринок
галузь, визначено забезпечення удосконалення структури управління у туристичній галузі на державному та регіональному рівнях, координацію дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з цього питання [1].
Світовий досвід розкриває роль держави в організації туристичної діяльності. Такий досвід умовно можна поділити на три моделі за державної участі в р егулюванні цієї важливої складової національної економіки [2].
Перша модель припускає відсутність центрального державного органу регулювання туризму, питання, що виникають, вирішуються на місцях на принципах ринкового саморегулювання. Модель застосовується в країнах, в яких
туризм не відіграє значної ролі для національної економіки або навпаки – галузь
досягла найвищого розвитку і не потребує державного втручання. Прикладом
такої країни, яка використовує визначену модель, є США.
Друга модель полягає в наявності державного центрального органу регулювання галузі туризму, яким може бути міністерство, що здійснює контроль за
діяльністю суб‘єктів туристичної діяльності країни. Модель потребує значних
фінансових вкладень у розбудову туристичної інфраструктури, просування вітчизняного туристичного продукту тощо. Таку модель використовують країни,
для яких туризм є важливою галуззю, що приносить значні доходи у державний
бюджет. До них можна віднести Єгипет, Мексику, Туніс, Грецію та ін.
Третя, так звана європейська модель, передбачає функціонування спеціалізованої структури регулювання туризму у складі багатогалузевого міністерства
і використовується у більшості європейських країн.
Для України найбільш прийнятною є третя модель управління за масштабами міжнародного туризму та формою організації туристичної галузі.
Беручи до уваги світовий досвід державного регулювання туристичної галузі, доцільно використання окремих елементів механізмів регулювання для розвитку туристичної галузі України із врахуванням її історичних, правових і
культурних особливостей [3].
Державний рівень стратегічного управління сферою туризму формує базові умови розвитку туристичної галузі у відповідності до стратегічного плану
економічного і соціального розвитку країни у цілому, основних пріоритетів та
бюджетних, фінансових та ресурсних умов (обмежень).
В умовах децентралізації управління та передачі частини повноважень,
зокрема, й щодо формування та використання ресурсів розвитку територій, на
місцевий рівень, організація діяльності на рівні конкретних туристичних підпр иємств залежить від наявності усіх видів ресурсів, а саме: - персоналу із врахуванням кваліфікації, знань та навичок, або людського капіталу, якщо враховувати
капіталізацію витрат на персонал за період його навчання, професійної підгото вки та функціонування;
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- організаційні структури та гнучкі технології управління як ресурс, що забезпечує ефективність роботи в умовах економічної та безпекової нестабільності;
- фінансових, зокрема й кредитних;
- інвестиційних;
- матеріально-технічних;
- просторових, враховуючи розміщення, рекреаційні можливості, історичні, культурні, природні особливості;
- інфраструктурних, які значною мірою визначають можливості споживачів послуг їх безперешкодно та у визначені терміни отримати;
- інформаційних як однієї з важливих конкурентних переваг у цифровому
просторі тощо.
В Україні більшість вітчизняних підприємств туристичної галузі лише нещодавно почали освоювати технологію стратегічного управління. Однак визначені стратегічні плани часто залишаються нереалізованими. Основною
причиною неефективної реалізації стратегій підприємств туристичної індустрії є
наявність організаційних структур, які слабо піддаються змінам відповідно до
обраної стратегії. Крім того, існує недостатнє розуміння менеджерами стратегічних завдань, почуття відповідальності за досягнення стратегічних цілей щодо ї х
реалізації і неготовність керівників до подолання опору, пов‘язаного з новими
стратегічними змінами [3].
Основними перевагами стратегічного управління для суб‘єктів туристичного бізнесу є те, що стратегія дозволяє визначити напрями та шляхи досягнення
цілей щодо активізації розвитку та забезпечення виживання підприємства, в довгостроковій перспективі концентруючи зусилля на пріоритетах.
Своєчасне проведення стратегічних змін потребує врахування наступних
особливостей сфери туристичного бізнесу:
- високої динамічності і ступеня невизначеності зовнішнього середовища;
- відмінностей щодо масштабності об‘єктів управління і рівня диференціації видів діяльності в туристичній індустрії;
- змістовної багатогранності видів туристичної діяльності;
- слабких стартових позицій входження вітчизняних підприємств на світовий туристичний ринок [2].
Управління в сфері туризму полягає в особливому сполученні системного,
адаптивного та ситуаційного управлінських підходів, результатом чого є
максимальна адаптація сервісної діяльності туристичних підприємств до сучасних
потреб споживачів і можливість своєчасно змінювати та оновлювати асортимент
послуг, що є основою підвищення конкурентоспроможності та економічної ефективності [4].
Основними принципами системи стратегічного управління туристичного
підприємства є:
309

1) спрямованість туристичних послуг на задоволення споживача;
2) орієнтація на розвиток бізнес-процесів;
3) мотивація поведінки туроператорів, турагентів та соціальна відповідальність;
4) безперервність удосконалень у сфері туризму, зокрема, шляхом розвитку та навчання кадрів.
За таких умов туристичне підприємство не може обмежуватися жодним із
існуючих видів короткострокового чи перспективного планування та управління,
натомість має застосовувати у своїй діяльності всі види (поточного планування і
оперативного управління, кризового менеджменту, стратегічного управління
тощо), обираючи пріоритети в той чи інший період часу. Необхідність стратегічного управління з‘являється тоді, коли є потреба розробки та виконання прогр ами дій, яка визначає цілі та засоби реалізації розвитку підприємства.
Процес стратегічного управління підприємством туристичної галузі починається з аналізу бізнесу та місії організації. Далі здійснюється постановка стр атегічних цілей за рівнями управління [5].
До основних особливостей стратегічного управління відносять:
1. Відсутність точного і детального опису стану туристичного підприємс тва та його положення в бізнес-середовищі. Це можна охарактеризувати як сукупність якісних характеристик, які стосуються майбутнього стану підприємства,
його положення в конкурентному середовищі, ресурсів для розвитку.
2. Система стратегічного управління – це певна концепція управління, яка
не повинна зводитися до набору правил, процедур і схем. Розробка стратегії по требує поєднання інтуїції і мистецтва, високого професіоналізму та творчості
управлінців, залучення всіх працівників у реалізацію стратегії.
3. Впровадження системи стратегічного управління потребує значних витрат ресурсів і часу. Тому доцільним є створення спеціального підрозділу, який
буде відповідати за питання, що пов'язані зі стратегічним аналізом і постійним
моніторингом зовнішнього середовища, розробкою та виконанням стратегії.
4. Великим ризиком при виборі стратегії є помилки, які в ринкових умовах
не можна виправити ніякими ефективними прийомами операційного менеджменту, що призводить до поразки в конкурентній боротьбі. Тому велике значення має
розробка етапів стратегії управління туристичним підприємством та їх реалізації.
Розробка стратегії складається з трьох етапів: перший етап – це проведення
аналізу наявних конкурентів на ринку надання туристичних послуг, на другому
етапі необхідно виконати аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства, і на третьому етапі формується портфель стратегій.
Реалізація стратегії включає два етапи: перший – це формування структури
організації до вимог стратегічного плану підприємства, другий – адаптація внутрішньої культури фірми до вимог стратегічного плану. На останньому етапі здій310

снюється порівняння досягнутих результатів із запланованими і виконується корекція попередніх етапів.
Послідовна реалізація етапів є способом досягнення цілей правильно побудованої стратегії і, за умови її ефективності, конкретні цілі підпорядковуються
головній меті визначеної стратегії.
Таким чином, розробка стратегії є важливим елементом процесу управління, планування та прогнозування економічного розвитку підприємства. Крім того, стратегія дозволяє виявити можливості підприємства, виявити його сильні і
слабкі сторони, визначити проблеми та ризики, цілі та методи здійснення.
Стратегія дає підстави для прийняття рішень, формулює завдання і сприяє
залученню необхідних ресурсів, зокрема й фінансових, для вирішення цих завдань [6].
Серед проблем управління ресурсами підприємств туристичної галузі, які
мають вирішуватись для забезпечення реалізації обраної стратегії, особливе
значення має кадрова політика й управління трудовими ресурсами. Стратегічний підхід до управління людськими ресурсами передбачає тривалу діяльність з
добору персоналу, яка має принципове значення для функціонування туристичного підприємства. Ціллю такого управління людськими ресурсами є їх пристосування до місії й мети суб'єкта господарювання. Водночас працівники є
суттєвим стратегічним чинником розвитку підприємства і його засобів, у який
варто вкладати інвестиційні ресурси.
Вихідним пунктом процесу планування персоналу має бути аналіз і оцінка фактичного кількісного і якісного складу працівників щодо обсягу і структури реалізованих завдань та ситуації в оточенні туристичного підприємства,
передусім на ринку робочої сили. Якщо в результаті такого аналізу виявиться,
що маємо справу зі зменшенням продажів (наприклад, послуг розміщення, харчування тощо) за сталої кількості працівників, то це може означати зниження
ефективності витрат на персонал, що потребує відповідних змін в системі
управління.
Деякі дослідники відзначають тенденцію щодо зменшення кількості зайнятих у туристичній сфері в останньому десятиріччі у результаті часткової автоматизації сфери послуг [7].
У розробці кадрової складової забезпечення стратегії підприємства має
простежуватися чітка позиція з формування на підприємстві людського капіталу, тому що в сучасних умовах господарювання він стає стратегічною компетенцією суб'єкта господарювання. Управління цим капіталом потребує такого
сприйняття ролі працівника на підприємстві, яке дасть змогу повністю викор истати його потенціал [6].
Значна частина ресурсних чинників стратегічного управління вітчизняних
туристичних підприємств залежать від умов, пов‘язаних з державною політи311

кою щодо підтримки галузі туризму та інших суміжних галузей, які забезпеч ують надання транспортних, готельних, оздоровчих тощо послуг, і великою
мірою залежать від розвитку всієї необхідної інженерної, транспортної інфр аструктури, засобів розміщення, закладів оздоровлення та відпочинку, узгодженої роботи всіх суміжних з туризмом галузей.
Така економічна система визначає спроможність (матеріально-технічну,
інтелектуальну, інформаційну, економічну тощо) туристичної активності щодо
реалізації цілей стратегічного управління туристичної діяльності на основі постійного пошуку, використання і розвитку нових сфер і способів реалізації наявних і перспективних внутрішніх та ринкових можливостей [4].
Важливу роль у забезпеченні розвитку туризму, зокрема й на основі стратегічного управління, відіграють інвестиції у туристичну сферу.
Як зазначають дослідники, незважаючи на наявний природний, історикокультурний та рекреаційний потенціали, Україна не має реальної можливості
задоволення усіх наявних потреб вітчизняних туристів. Однією із великої кількості причин такого становища є потреба в інвестуванні матеріально-технічної
бази вітчизняних рекреаційних та туристичних підприємств.
Гальмування розвитку туристичної сфери в Україні потребує ефективніших заходів з боку держави. Адже її частка у ВНП країни менша 2%, натомість
у розвинених країнах світу цей показник перевищує 10% [7].
Для широкого залучення інвестицій та максимального фінансового та
соціального ефекту від їх освоєння кожна держава має розробляти державну
туристичну політику, основною метою якої має бути створення високоефективного конкурентоспроможного туристичного комплексу, що забезпечує можливості
для обслуговування резидентів та нерезидентів, підвищує рівень зайнятості нас елення, а також впливає на розвиток регіонів та країни загалом [7].
Підтвердженням такого становища є схвалення Кабінетом Міністрів
України вищезгаданої Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року з метою створення сприятливих умов для інвестування у сферу туризму і курортів в Україні, яка передбачає створення такого економічного середовища,
яке має спрямувати діяльність суб‘єктів туристичної сфери у потрібному для
держави напрямі.
Таким чином, необхідність стратегічного управління туристичними підприємствами виникла в умовах економічних змін і з урахуванням чинників, що
впливають на розвиток туристичної галузі. Ефективність стратегічного управління залежить від втілення програми дій, з визначенням цілей та засобів їх р еалізації з урахуванням особливостей управління ресурсами.
Одним з головних факторів, які впливають на процес стратегічного
управління туристичними підприємствами, є обмеженість фінансових ресурсів,
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яку можна подолати за рахунок залучених інвестицій. Для цього доцільно створювати умови для їх привабливості на державному рівні.
Встановлено, що стратегічне управління туристичними підприємствами
доцільно розглядати як процес, який складається з визначених етапів, що вимагають послідовної реалізації на основі стратегічних змін.
Для оптимального стратегічного управління ресурсами та його ефективності необхідним є використання сучасних методів управління з урахуванням
всіх особливостей і впливових чинників на подальший розвиток галузі.
Визначаючи трудові та інвестиційні ресурси одними із головних чинників
реалізації стратегій розвитку підприємств туристичної галузі, необхідно зазначити, що державна політика в туристичній сфері України повинна бути збалансованою і спрямованою на гармонійне доповнення внутрішніх інвестицій
зовнішніми, де визначальним фактором будуть національні інтереси держави, її
конкурентоспроможність на світовому рівні, вирішення проблем інвестиційно інноваційного розвитку та підвищення рівня зайнятості населення.
Література:
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 168-р
―Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року‖ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249826501.
2. Стимулирование международного туризма в XXI веке : Пер. с англ. / Годфри Харрис, Кеннет М. Кац. – М. :Финансы и статистика, 2000. – 237 с.
3. Кучеренко В. С. Особенности и современные тенденции управления туристической
сферой /Институт международных отношений Национального авиационного университета, 2010
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/download/.../2928.
4. Іванова Зоя О. Стратегічне управління підприємствами туристичної галузі /Зоя О.
Іванова. – К.: ВІСНИК КНУТД №6 (93), 2015.
5. Мищенко А.П. Стратегическое управление: учеб.пособие / А.П. Мищенко. – Днепропетровск: Изд-во ДУЭП, 2003. – 261 с.
6. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: [моногр.] / Т. І. Ткаченко. – К.:Київський національний торговельно-економічний університет,
2006. – 537 с.
7. Степанова А.А., Давидова О.Г. Інвестування туристичної сфери як один з факторів стимулювання зайнятості населення України /Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// irbisnbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.

313

Секція V
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ СТУДІЇ: ТЕОР ІЯ І ПРАКТИКА
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УДК 008 (575.4+477)
Аманмурадов Нурберди,
Посол Республіки Туркменістан
в Україні, канд. політ. наук,
докторант НАКККіМ
(м. Київ, Україна – Туркменістан)
ТУРКМЕНІСТАН І УКРАЇНА У ГЕОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Активна миротворча політика Туркменістану, його геополітичне розташування, а також колосальний економічний та культурний потенціал визначають місце країни в світовій системі координат як держави, генеруючої енергію
добросусідства і дух доброї волі, творення на благо всіх народів. З огляду на
продуктивність в питаннях забезпечення миру і безпеки, а також в економічній
та інвестиційній сферах, Туркменістан має намір нарощувати взаємовигідне
партнерство з країнами і в культурній сфері.
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов підкреслив, що
незалежний нейтральний Туркменістан і надалі буде неухильно втілювати в
життя стратегію широкого міжнародного співробітництва як у двосторонньому,
так і в багатосторонньому форматі, всіляко сприяти консолідації спільних з усиль з метою забезпечення миру, благополуччя та сталого розвитку в регіоні і
на всій планеті [1].
Туркменістан у міжнародних справах має власну позицію з таких найважливіших тем глобального порядку, як підтримання та зміцнення миру і безпеки в усьому світі, роззброєння, протидія новим викликам і загрозам, заохочення
і захист прав людини, екологія, продовольча безпека, питання розвитку науки,
культури і освіти.
У питаннях розвитку співробітництва з традиційними партнерами і сус ідами – Афганістаном, Іраном, Пакистаном, Індією і Туреччиною –Туркменістан
втілює в життя найсміливіші новаторські ідеї і проекти, ініційовані Президентом Туркменістану, які вражають всіх своїми масштабами і динамікою реалізації. Президент Гурбангули Бердимухамедов підкреслює, що «зовнішня політика
держави міцно пов'язана з її внутрішньою політикою і є одною з основних умов
внутрішнього розвитку» [1], що підтверджує важливу роль дипломатії у вирішенні соціально-економічних і культурних завдань країни.
Сьогодні політичний діалог з різними країнами світу повинен бути доповнений просуванням економічних інтересів і гуманітарною співпрацею. Динаміка розширення масштабів міжнародних торгово-економічних зв'язків Туркменістану
забезпечується на основі диверсифікації багатопланової взаємодії з країнами світу.
Перехід країни на індустріальний шлях розвитку передбачає розвиток зовнішньое315

кономічних зв'язків на основі якісно нового формату, стимулюючого пріоритетність зростання промислових галузей і модернізацію економіки в цілому.
Суттєве значення в цьому напрямі має діяльність спільних міжурядових
комісій Туркменістану з іншими державами, в межах якої розглядаються і обговорюються шляхи ефективного взаємовигідного двостороннього партнерства.
Міжурядові комісії – один з найважливіших інструментів розвитку зовнішньоекономічних відносин Туркменістану. Також вони є дійовим інструментом організації та розвитку міждержавних відносин у сфері культури. У цьому контексті
зросли активність і значення міжнародних переговорів, розширилася їх пр облематика і обговорювана тематика. В цілому необхідно відзначити, що саме
завдяки ініційованому Главою Туркменської держави Гурбангули Бердимухамедовим інтенсивному переговорному процесу Туркменістан нарощує зусилля, спрямовані на інтеграцію Туркменістану в глобальну систему міжнародних
економічних і культурних зв'язків.
У якості постійно діючої платформи для розгляду питань охорони навколишнього середовища в Каспійському басейні і вироблення відповідних
пропозицій і рекомендацій у 2012 році започатковано роботу Каспійського екологічного форуму. Концепція підготовки та проведення форуму була націлена
на подальшу активізацію конструктивного регіонального діалогу в сфері екології, в справі формування системних механізмів і практичних заходів багатосторонньої взаємодії у питаннях екологічної безпеки в Каспійському морі, в тому
числі з управління регіональними біологічними ресурсами, посилення екологічної безпеки на морі, захисту навколишнього середовища та культурного надбання.
Міждержавні відносини можуть зачіпати найрізноманітніші сфери: політичну, економічну, гуманітарну тощо. У своїй широкомасштабній новаторській
діяльності Президент Гурбангули Бердимухамедов надає особливого значення
розширенню міжнародних контактів у сфері культурно-гуманітарних зв'язків,
які дозволяють відкривати нові горизонти і можливості для вивчення багатющої духовної спадщини туркменського народу, всебічного розвитку талантів,
налагодження багатогранного міжнародного наукового, освітнього і культурного обміну.
Одним із завдань, поставлених Президентом Туркменістану, є розвиток
культурного співробітництва. В країні організовуються міжнародні фестивалі
за участю діячів мистецтв з усього світу – причому не тільки на рівні вже визнаних майстрів, а й молодіжні, дитячі. У 2013 році в Туркменістані успішно
пройшли Дні культури України, Індії, Пакистану і Таджикистану. У цьому контексті слід відзначити підсумки четвертого засідання Міжурядової туркменсько-української комісії з торгівельно-економічного, наукового та гуманітарного
співробітництва, що відбулася 22 січня 2013 року в Ашхабаді. Туркменістан
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вважає співпрацю в культурно-гуманітарній сфері найважливішим і невід'ємним напрямком широкомасштабного двостороннього діалогу. Багатий культурний потенціал двох країн спрямований на подальше поглиблення зв'язків у
сфері культури, науки і освіти, дозволить збагатити зміст двосторонніх зв'язків
і зблизити народи обох країн. Туркменському і українському народу буде цікаво ближче познайомитися з культурно-історичною спадщиною один одного,
сучасними досягненнями в цій галузі.
З ініціативи Президента Туркменістану започаткована культурна політика
відродження в нових умовах прекрасних традицій стародавнього Шовкового
шляху. Шовковий шлях знову стає прикладом ефективного гуманітарного обміну, надійною сполучною ланкою і засобом взаєморозуміння між народами,
служить в ім'я зміцнення миру і безпеки на планеті. І цей безцінний історичний
і культурний пам'ятник світового значення має бути збережений і переданий
майбутнім поколінням. Ідейний концепт проекту Шовковий шлях полягає в реалізації культурно-історичного потенціалу для створення нової моделі економічного і гуманітарного співробітництва. Україна в історичному плані була
частиною величної історії великого Шовкового шляху і у цьому контексті передбачається встановлення тісних культурних зв'язків між країнами.
Слід нагадати, що під безпосереднім патронажем Гурбангули Бердимухамедова в Туркменістані велася робота інтернаціональної групи фахівців з підготовки номінаційного досьє на історичні пам'ятники Стародавнього Мерва,
Куняургенча і Ніси, яка увінчалася їх включенням до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Поставлено питання про те, щоб визнати Шовковий шлях
складовою частиною всесвітньої спадщини, що перебуває під егідою
ЮНЕСКО. Тільки в туркменському секторі Шовкового шляху позначені 29 во істину унікальних городищ і окремих споруд. У їх числі Стародавній Дехистан
(Машат-Місріан), фортеці Дурун, Анау, Абиверд, Каахка, Серахс, Дашрабат
(Данданакан), Гебекли-депе, Ули-Кішман, Амуль, Ізмикшір, Шасне, каравансараї Акча-калу, Одемерген-калу, Даяхатин та інші. Визначено одинадцять маршрутів, які в далекому минулому з'єднували Дехистан, ці городища та інші
старовинні туркменські міста з зовнішніми торговельними центрами, такими як
Отрар, Бухара, Герат, Балх, Мешхед, Тегеран, а також розташованими на півночі містами Золотої Орди. Караван-сараї тих часів, фортеці, мечеті, святині,
мости, розташовані уздовж цих доріг, стануть ланками однієї номінації, іменованої Шовковим шляхом.
У зовнішній політиці Туркменістану особливе місце відводиться віднос инам з країнами, з якими багато спільного як в плані економіки і політики, так і в
плані історії та культури. В даному форматі Туркменістан і Україна є традиційно дружніми партнерами, відносини яких засновані на принципах взаємної поваги і рівноправної співпраці. Туркмено-українські відносини ґрунтуються на
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непорушних принципах взаємної довіри, взаєморозуміння, рівноправної взаємодії і взаємної вигоди. За роки ефективного партнерства наші країни створили
позитивний досвід широкомасштабної і повноцінної співпраці з найрізноманітніших аспектів, як в двосторонньому, так і в багатосторонньому форматах.
Основою динамічного розвитку туркмено-українських зв'язків у культурній сфері є активні політичні контакти, перш за все на вищому рівні. Починаючи з 2011 року, здійснюються щорічні візити глав держав в Ашхабад і в Київ.
Традиційно довірливий діалог між лідерами Туркменістану і України, а також
регулярний обмін думками з найактуальніших тем міжнародної політики, що
становлять взаємний інтерес, слугують важливими факторами позитивного
співробітництва та сприяють подальшому зміцненню партнерства.
Домовленості, які були досягнуті з дня встановлення дипломатичних відносин між Туркменістаном і Україною, знайшли своє втілення в договірно правовій базі. Сучасна правова база двосторонніх відносин дає можливість ро звивати взаємовигідне співробітництво в усіх сферах взаємних інтересів. Важливо відзначити, що Україна в числі перших країн в грудні 1991 року визнала
державну незалежність Туркменістану. Дипломатичні відносини між Туркмен істаном і Україною були встановлено 10 жовтня 1992. У 1995 році відкрилися
посольства Туркменістану і України в столицях двох держав – Ашхабаді і Києві, а в 1998 році була створена спільна міжурядова туркмено-українська комісія
з питань економічного співробітництва. Безумовно, базовим документом, який
регламентує відносини між двома державами, є Договір про дружбу і співробітництво між Туркменістаном і Україною, підписаний в Ашхабаді 10 жовтня
1992. За роки спільної співпраці Туркменістан і Україна створили солідну і надійну міжнародно-правову базу, яка включає в себе більше 150 договорів, угод
та інших двосторонніх документів, укладених на міждержавному, міжурядовому та міжвідомчому рівнях.
Співробітництво в культурно-гуманітарній сфері між Україною і Туркменістаном здійснюється в рамках чинних двосторонніх угод. Станом на початок
2017 року було підписано 27 договірно-правових документа про співпрацю в
гуманітарній сфері, що дозволяє розвивати взаємовигідні відносини з Туркменістаном на цьому напрямку.
Починаючи з 2011 року, між Україною і Туркменістаном здійснювався
культурний обмін в рамках проведення Днів культури. Туркменістан відвідали
Національний камерний оркестр народних інструментів, Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня», група «Соколи» та вокальний
секстет «Джазекс Бенд». В рамках Днів культури України в Туркменістані були
організовані виставки художньої голограми «Золота скарбниця України», творів фотохудожників «Україна сьогодні» та творів художників Петриківського
розпису «Петриківка – перлина України».
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У 2014 році країнами відзначалося 290-річчя з дня народження туркменського мислителя Махтумкулі Фрагі і 200-річчя українського поета Тараса Шевченка.
В Україні видано твори туркменського поета і мислителя Махтумкулі Фрагі [2; 3]
в перекладі на українську мову, фундаментальна наукова праця «Лікарські рослини Туркменістану» Президента Туркменістану Г.М.Бердімухамедова украї нською мовою.
Важливе місце в двосторонніх українсько-туркменських відносинах займає співпраця в сфері освіти. За інформацією Міністерства освіти і науки
України, станом на 1 січня 2017 року у вищих навчальних закладах України навчається близько 7 тисяч студентів з Туркменістану.
Україна є одним з важливих партнерів, з якою Туркменістан пов'язує не
тільки взаємовигідне співробітництво, а й давні стосунки щирої дружби, довіри
і взаєморозуміння. Туркмено-українське співробітництво в гуманітарній сфері
по праву традиційно займає особливе місце у відносинах двох країн. В його о снові – багата історія наших народів, їх величезний внесок у світову культуру,
незмінний інтерес до духовного життя один одного. В арсеналі взаємодії в сфері культури – численні творчі акції, які в останні роки регулярно проводяться в
дружніх країнах.
Отже, принципи, на яких побудовано зовнішньополітичний курс Туркменістану, являють собою ясні орієнтири для розвитку і зміцнення двосторонніх і
багатосторонніх відносин Туркменістану з державами світу, в першу чергу, з
сусідніми країнами, співпраці з міжнародними організаціями зі зміцнення миру,
безпеки і стабільності в регіоні і на планеті, а також на інших векторах зовнішньої політики і в їх числі в області культурної співпраці. Ініціативи Президента
Туркменістану дозволяють вивести Туркменістан до числа передових країн світу, забезпечуючи гідне місце у системі міжнародних відносин. Аналіз практичного втілення політики широкого міжнародного співробітництва свідчить, що
Туркменістан стоїть перед завданням формування концепції геокультурного
простору на основі історико-культурної спадщини, особливо, на широкому гуманітарному значенні історії Великого Шовкового шляху. У цьому контексті науковою проблемою є питання формування основ культурного співробітництва
Туркменістану і України на основі потенціалу довголітньої дружби, яка бере свій
початок у ХХ столітті і продовжена після набуття республіками незалежності.
Література:
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ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА: ПАТРІОТИЧНА ВІДПОВІДЬ НА КРИЗУ
На жаль, військова тематика сьогодні вже стала нашою дійсністю, а необхідність відстоювати інтереси країни концентрацією військових зусиль спровокувала підвищений інтерес до низки аспектів суспільно-політичної реальності у
стилі мілітарі, зокрема у сфері політичної лінгвістики.
Першими на цю ситуацію прореагувала передвиборча політична реклама,
зокрема автори політичних слоганів, основна характеристика яких – емоційність, простота, легкість асоціації, що навіть без пояснень і зусиль відтворює в
пам‘яті реципієнта образ відповідного кандидата чи політичної сили, а також
«відсилає» до основних його ідей. Сьогодні в українській політичній рекламі
відбувається поєднання всіх цих особливостей з військово-патріотичною тематикою. На підтвердження наведемо приклади слоганів з урахуванням семантико-лінгвістичних засобів донесення теми дискурсивного топіка та лексичних
прийомів, які традиційно в них використовуються. Так, слоган може втримувати: – національно забарвлений семантичний елемент («Україна переможе!» (Ю.
Тимошенко, «Батьківщина»)); займенникові евфемізми («Я захищу тебе, моя
рідна мати – Україно» («Батьківщина»), «Я поверну країні Крим» (О. Ляшко));
іронію («Не звірі – допоможемо» («Інтернет-партія України»)); обсценну та
емоційно-оцінну лексику і жести («Путін – … – переможе добро» (О. Ляшко));
основні програмні ідеї («Безпека. Справедливість. Оновлення» (А. Гриценко,
«Громадянська позиція»), «Мир. Економіка. Майбутнє» (С. Тигіпко, «Сильна
Україна»), «Мир. Стабільність. Відродження» («Опозиційний блок»)), а також
апелювати до культурних архетипів («Час єднатись» (БПП)), «Пишаюся, що я
українець» (М. Джамілєв), «Ми у своїй, Богом даній країні!» (О. Тягнибок,
«Свобода»), «В ріднім краю не дамо панувати нікому» (О. Ляшко)).
Прикладом прагнення досягнути основної функції політичного слогана –
аттрактивності – може слугувати використання у його створенні: багатозначності
слів («Сила, яка захищає» («Правий сектор»)), співзвучності і фонетичної подібності між виразами і словами («Сильна команда для складних часів» («Народний
фронт»), імперативну форму дієслова («Захисти Україну» (Ю.Тимошенко), «Голосуй за перемогу. За мир» (БПП), «Захищай країну і допомагай армії» («Громадянська позиція», А. Гриценко), ритмічну будову («Продав роллс-ройс – пішов на фронт»
(В. Константіновський)), акцентування на візуально-асоціативному сприйнятті
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лозунгів («А з нашого боку Тягнибок» («Свобода»), Партія ворогів Путіна
(УКРОП), «Сильний президент – сильна країна» (С. Тигіпко).
Останні вибори до місцевих рад також патріотіли військовою символікою
із зображенням реальних військових: «Вони боролися і борються за волю Укр аїни», «Воля бути вільним» («Воля»), «Ніколи і нікому не віддам рідного дому»,
«Іду рвати корупційну сволоту в міськраді (Кіборг) (УКРОП). На біг-бордах
«Свободи» – хлопці в камуфляжах з маркуванням «Легіон Свободи», а також
зображення кандидата від «Свободи» у мери Львова Руслана Кошулинського в
камуфляжі та відповідний напис на рекламі «Герої вітають тебе». На біг-бордах
«Батьківщини»: «Не здаватися – Україна переможе» із зображенням Н. Савченко. А ось приклад патріотичної реклами 2014 р. у Горлівці: «Фашизм не пройдет – победа за нами» із зображенням Сталіна…
Ще однією іміджевою рисою українського політичної лексики стало її активне
збагачення неологізмами, серед яких особливу увагу привертають індивідуальноавторські новації (оказіоналізми) на військово-патріотичну тематику. Прикметно,
що більшість соціально-політичних новотворів – це продукт народної творчості.
Оказіоналізми – це авторські неологізми, мовленнєві одиниці, які утворюються за стандартними та новими словотвірними моделями, з характерним
експресивним забарвленням та індивідуальним характером. Але насамперед
нагадаю, що більшість з них прижилося в українському дискурсі завдяки російському інформаційному простору: бандерівці («бендерівці»), афробандерівець,
візитка Яроша, Бандерштадт, київська хунта, кримнаш, укри (укропи), «руській
мір» та ін. А це вже відповідь українців: антимайдан, автомайдан, ватник,
в‘язані, жидобандерівець, окупендум, зелені чоловічки, чорні чоловічки, кібо рги, рашостан, кремліни, няш-мяш, намкриш, путінізм (путінофіли, путінократія), кісельовщина, колоради, рашизм (рашист). Цікаво, що українці активно
тролять і самих себе, що проявляється в таких новотворах, як вишиватник, диванна сотня, диванні війська, тилова сотня, ура-патріот, постсовки тощо.
Отже, перенасичення військовою тематикою сьогодні вже стало іміджевою рисою нашої дійсності, своєрідними «запропонованими обставинами», на
які ми вже майже не звертаємо уваги, а просто мусимо в них жити... Ґрунтовно
аналізувати такий стан речей та його наслідки, на жаль, ще зарано, позаяк проблеми із зовнішньою агресією ще не вирішені. Військово-патріотична тематика
стала своєрідним індикатором, який, на мою думку, знаково маркує нашу політичну дійсність. У будь-якому разі, це реакція на події, згенеровані так званим
«особливим випадком», якого Україна ще ніколи не переживала.
Література:
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СТАНОВЛЕННЯ МЕДІАЦІЇ
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Для вирішення спорів ще з давніх часів було прийнято звертатися до посередників. Подібні випадки історики спостерігають в торгових відносинах у
Вавилоні та фінікійців. У Стародавній Греції також існувала практика використання посередників (proxenetas). Римське право визнавало посередництво, починаючи з кодексу Юстиніана (530–533 роки н.е.). Римляни для позначення
поняття «посередник» використовували різні терміни: internuncius, medium,
intercessor, philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, interpres, і, врешті,
mediator. До посередника у деяких культурах ставилися з особливою повагою і
шанували нарівні з жерцями або вождями племені [3].
Медіація (примирення сторін) стала розвиватися у другій половині
ХХ століття, спочатку в країнах англосаксонського права (США, Австралії, Великобританії), після чого почала поширюватися Європою. Перші спроби застосування медіації стосувалися вирішення спорів в сфері сімейних відносин.
Примирення сторін повільно, але впевнено входить в судову практику сучасної системи права. Нині процедура примирення за участю посередника (медіація) є альтернативним (позасудовим) способом врегулювання конфліктів,
суперечок і розбіжностей, що виникли з цивільних правовідносин, в тому числі
у сфері інтелектуальної власності (ІВ).
Про ефективність застосування медіації свідчить міжнародна практика.
Генеральною Асамблеєю ООН було рекомендовано Типовий закон про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру, прийнятий Комісією ООН з права
міжнародної торгівлі, з тим, щоб держави розглянули можливість його прийняття з метою забезпечення уніфікованості законодавства про процедури врегулювання суперечок у міжнародній комерційній погоджувальній практиці. У
резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 24 січня 2003 р. № A/RES /57/18 зазначається, що погоджувальна процедура, або посередницька діяльність, застосовується в міжнародній і національній практиці як альтернатива судового
розгляду. Також у ст. 33 Статуту Організації Об'єднаних Націй медіація (посередництво) визнана як засіб мирного вирішення спорів. Нині прийнято цілу низку міжнародних нормативних актів, які регулюють процедуру медіації [4].
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При Всесвітній Організації інтелектуальної власності (ВОІВ) функціонує
Центр з арбітражу та посередництва, що є міжнародним некомерційним органом з
врегулювання спорів, який пропонує різні можливості врегулювання спорів.
Важливим кроком у становленні й розвитку інституту медіації в Україні є
прийняття 3 листопада 2016 р. (реєстраційний № 3665) Верховною Радою України за основу проекту Закону України «Про медіацію» [1]. У країнах Європи
закони про медіацію було прийнято наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., зокрема, у Литві – Закон «Про медіацію в цивільних спорах»; у Болгарії, Білорусі
та Казахстані – Закони про медіацію; у Німеччині – Закон «Про підтримку медіації та інших форм позасудового врегулювання конфліктів»; у Румунії прийнято Закон «Про медіацію та організацію професії медіатора»; спрямовані на
врегулювання відносин медіації ст. ст. 131-1–131-15 Розділу VІ Цивільнопроцесуального кодексу Франції [2]. Європейським Союзом було прийнято Директиву 2008/52/EC «Про деякі аспекти медіації у цивільних та комерційних
справах». Типовим законом ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну комерційну примирювальну процедуру» підтверджується необхідність запровадження в Україні
інституту медіації.
Під медіацією розуміють процедуру врегулювання спорів із залученням
посередника (медіатора) на підставі добровільної згоди сторін з метою досягнення ними взаємовигідного рішення. Основне завдання медіації полягає у вр егулюванні конфлікту, а не вирішенні юридичного спору.
На відміну від судового врегулювання суперечки, медіація має свої пр ивілеї, а саме: ціна врегулювання спору в судовому порядку або за допомогою
третейського суду є значно вищою за вартість процедури медіації (проведення
процедури медіації можливе на безоплатній основі); сторони не зобов‘язані виконувати процесуальні вимоги, передбачені законодавством; гарантія конфіденційності забезпечує сторонам збереження їх комерційних таємниць.
Вирішення спорів у сфері ІВ ускладнюється об‘єктом спору, який за своєю суттю є нематеріальним елементом та потребує грошової оцінки, оскільки
такий об‘єкт використовується на ринку товарів та послуг.
Існують деякі недоліки медіації: відносна новизна процедури; відсутність
медіаторів; висока вартість послуг професійних медіаторів; недовіра до медіатора.
Перевагами медіації є: швидкість вирішення конфлікту (1-2 дні); у процедурі медіації не є обов'язковим оплата послуг адвоката, оплата судового збору,
сплата штрафних санкцій; сторони контролюють процес і можуть вносити свої
корективи; сторони роблять взаємні уступки з метою пошуку взаємовигідного
рішення; медіація передбачає мирне врегулювання спору між сторонами заради
того, щоб вони мали можливість співпраці у майбутньому.
В України процедура примирення є відносно новою, про що свідчить відсутність закріплення на законодавчому рівні відомостей щодо процесу медіації.
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Водночас, розвитку й становленню інституту медіації в Україні сьогодні сприяють громадські об‘єднання – Українська академія медіації, Український центр
медіації, Школа медіації Академії адвокатури України, Національна асоціація
медіаторів України, Український центр порозуміння та ін.
Враховуючи досвід Центру ВОІВ з арбітражу і посередництва за допомогою медіації вирішуються такі спори: щодо ліцензійних договорів та передачі/відчуження прав ІВ; щодо порушень прав ІВ; щодо прав власності на
винахід, створений у робочий чи неробочий час; щодо авторства на винахід,
якщо третя сторона зробила суттєвий внесок.
За відсутності законодавчого врегулювання медіації цей процес ґрунтується на звичаях ділового обороту та часто застосовуються рекомендації
Центру ефективного вирішення спорів Великої Британії.
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ
НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ
Реалії сьогодення вимагають розвитку та активізації зовнішньої політики
України. Звичайно, ефективність зовнішньої політики України значною мірою
залежить від характеру відносин із ключовими акторами міжнародних відносин,
зокрема, з ЄС та США, однак важливо розвивати зовнішню політику України і
в інших напрямках, зокрема, це співпраця із країнами Близького Сходу. Анал ітики зазначають, що відносини України з державами Близького Сходу мають
великий нереалізований потенціал торговельно-економічного співробітництва,
зокрема, важливим є розвиток оборонно-промислової галузі, торгівлі, енергети324

ки, авіації. Все частіше мова йде про важливість проведення Україною переговорів щодо угоди про зону вільної торгівлі з Радою співробітництва арабських
держав Перської затоки, акцентуючи увагу як на економічному, цивілізаційному та безпековому контексті.
Близькосхідний регіон, який знаходиться на стику декількох континентів
і цивілізацій, завжди знаходився в епіцентрі світової політики. Тут постійно переплітаються інтереси різних держав, зокрема, інтереси великих глобальних
«гравців» – США, Російської Федерації, а також провідних країн Європи. Також варто наголосити, що регіон Близького Сходу має надзвичайно важливе
стратегічне значення для України, її розвитку та безпеки, оскільки, межі регіону Близького Сходу, фактично, знаходиться на південному кордоні України –
по ту сторону Чорного моря, на турецькому узбережжі вже починається регіон
Близького і Середнього Сходу. Це власне означає, що регіон має колосальне
значення для нашої держави в плані забезпечення національної безпеки, стабільності та територіальної цілісності.
Після здобуття незалежності України, Близькосхідний регіон не був пріоритетним напрямком у зовнішній політиці держави. Зовнішня політика України була
зосереджена більше на євроатлантичну інтеграцію, в свою чергу дещо нехтуючи
співпрацею з країнами Близького сходу. Сьогодні співпраця з країнами Близькосхідного регіону є перспективною не лише в стратегічному та політичному вимірах,
але й в економічному. З економічної точки зору, ринки країн Близького Сходу відкривають для України широкі можливості збуту конкурентоспроможних товарів та
експорту як товарів так і послуг. Так, Україна має всі шанси стати одним з лідерів
зовнішньоекономічної діяльності в регіоні, прокладаючи нові шляхи до цього важливого регіону світу. Особливо важливим ринок Близького Сходу став для України
після обмеження економічних відносин з Росією. Особливо привабливими для регіону є продукція машинобудівного сектору, оборонно-промислового сектору, авіабудування, а також участю в реалізації перспективних інфраструктурних проектах,
що може гарантувати для нашої держави створення сотень тисяч робочих місць в
українській економіці, а також вкрай вигідних угод і замовлень.
З 2012 року близькосхідна політика України дещо була послаблена подіями «арабської весни», а також подіями на території України. Офіційну поз ицію арабських країн щодо подій в Україні і дій Росії, можна охарактеризувати
як намагання дистанціюватись від української кризи і уникнути участі в конфронтації між Російською Федерацією та Заходом. Однак, кожна держава по різному реагує на ситуацію в Україні [1].
Сьогодні основними партнерами України в регіоні Близького Сходу є
Туреччина, Саудівська Аравія та Об`єднані Арабські Емірати. Саме ці країни
формують сучасний політичний портрет регіону. Саудівська Аравія є воротами
на Близький Схід і має великий авторитет серед усіх країн ісламського світу, а
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також фактично контролює Лігу Арабських Держав, Організацію ісламського
співробітництва. Саме завдяки відносинам з Саудівською Аравією, Україна має
здобути статус спостерігача в Організації Ісламської співдружності, що надасть
можливість вийти на новий рівень у відносинах з провідними центрами зростання ісламського світу.
Саудівська Аравія – одна з найбагатших країн регіону, яка готова витрачати
мільярди доларів на свою безпеку і Україна має активно використовувати таку
можливість для поширення своєї продукції оборонно-промислового комплексу.
Зняття міжнародних санкцій з Ірану та відновлення діалогу між Києвом
та Тегераном створило необхідні умови для розвитку і поглиблення двосторо нніх відносин між державами, а також сприятиме просуванню інтересів Україні в
регіоні Близького Сходу [2].
Підсумовуючи, можна сказати, що стан співробітництва між країнами регіону Близького Сходу та Україною є недостатнім, перспективи співробітництв
розкриті не повністю. Співробітництво з Близькосхідними країнами має проводитись зважаючи на геополітичні особливості регіону та сучасні політичні процеси. Більшість арабських країн висловлюють свою прозахідну позицію і
підтримують Україну в її боротьбі за відновлення територіальної цілісності.
Незважаючи на певне пониження активності контактів з більшістю країн регіону, можна сподіватись на те, що це є тимчасовим явищем і в подальшому ро звиватимуться більш тісні контакти, як в політичній сфері, так і в економічній,
між Україною та країнами регіону Близького Сходу.
Література:
1. Контракт десятиліття. Україна та Саудівська Аравія домовилися про спільне будівництво літаків [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу: https://tsn.ua/groshi/kontraktdesyatilittya-ukrayina-ta-saudivska-araviya-domovilisya-pro-spilne-budivnictvo-litakiv595989.html
2. Швед В. О. Близькосхідна політика України: нові виклики [Електронний ресурс] /
В`ячеслав Олександрович Швед // Газета "День". – 2011. – Режим доступу:
https://day.kyiv.ua/uk/article/svitovi-diskusiyi/blizkoshidna-politika-ukrayini- novi- vikliki.
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ВАРІАТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ
Якщо у державах із розвиненими традиціями демократії політична кор упція є радше проявом девіантної поведінки суб‘єктів політики, то у транзитних
державах, державах із недемократичними режимами політична корупція стає
нормою стосунків – аж до формування ієрархічних корупційних пірамід. Створюються замкнені корупційні цикли, які «підживлюються» потужними фінансово-промисловими групами (тіньове фінансування).
Політична корупція, на нашу думку, утворює систему корупційних зловживань (дослідники Центру Разумкова називають їх «політично-корупційні дії»
[3, с. 7]), які можна згруповувати. Усі вони, за яким критерієм їх не класифікувати, спрямовані на «нелегітимне використання учасниками політичного процесу та носіями публічної влади їх можливостей і повноважень із метою
отримання особистих чи групових вигод (ренти)» [3, с. 7]. Велика кількість
проявів політичної корупції зумовлена як значним суб‘єктним колом учасників
ймовірних політично-корупційних дій (політичні партії, виборчі блоки, виборчі
комісії, органи влади різних гілок, органи місцевого самоврядування, судові
органи та ін.), так і сферами, у яких можуть проявитися корупційні зловживання (фінансування партій, електоральний процес, непрозоре лобіювання, судочинство тощо). Так, український політолог Є. Невмержицький до проявів
політичної корупції відносить «незаконний лобізм, протекціонізм, торгівлю
впливом, незаконне використання грошових і товарних потоків на виборчі компанії та інші політичні цілі під майбутні дивіденди: державні посади, фінансові
пільги, одержання державних замовлень, квот, кредитів та інших привілеїв» [2,
с. 17–18]. Систематизувати політично-корупційні дії, запропонувавши своєрідну «корупційну матрицю політики» є нашим дослідницьким завданням.
Складність окреслення спектру корупційних дій у політиці зумовлена відсутністю в Україні законодавчого унормування поняття «політична корупція».
Якщо ж звернутися до офіційної інформації державних установ України, зокрема Департаменту з питань запобігання політичної корупції, створеному в
структурі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), то
акцент зроблено на таких проявах політичної корупції, як фінансування політичних партій і надходжень до виборчих фондів [1]. Водночас, спектр корупційних дій у політиці є значно ширшим.
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Виділимо основні прояви корупції у політиці.
1. Протиправне фінансування партій. Досвід різних держав засвідчує
обрання відмінних моделей фінансування партій, й, відповідно, відмінне роз уміння дозволеного та забороненого. Відмінності зумовлені наявністю чи відс утністю лімітів на внески від приватних осіб, наявністю лімітів чи цілковитої
заборони на корпоративні внески, внески іноземних громадян, наявність чи відсутність лімітів на витрати тощо.
2. Корупційні дії, пов’язані зі спотворенням ролі політичних партій як
елементів демократичної політичної системи (наприклад, створення т. зв.
«партії на продаж»). У недемократичному політичному процесі використовується технологія «партійного проектування»: у такому випадку партія є не
об‘єднанням громадян, що створюється для відображення та відстоювання їх
інтересів. Вона стає технологічним проектом, організаційно-правовим механізмом проходження до владних структур. Використанням такої політичної антитехнології пояснюється, зокрема, й така велика кількість (352) партій в Україні.
Багато із новостворених партій формуються задля подальшого продажу статутних документів, тобто уже на старті вони є учасниками корупційних схем.
3. Корупційні дії, пов’язані з депутатською етикою. Прикладом можуть
слугувати т. зв. «тушкування депутатів» («партійні перебігання»). Народні обранці
(«партійні перебіжчики») виходять зі складу тих партій, за списками яких були обрані, без формального виходу з їх фракцій (що дозволяє зберегти депутатський мандат).
Так, у Верховній Раді України VII скликання навіть сформувався неформальний ринок депутатських послуг, на якому могли «монетизуватися» переходи по
фракціях, окремі голосування, участь у просуванні законопроектів.
4. Продаж місць у потенційно прохідній частині виборчого списку партії.
Така практика порушує принцип, за яким місце у списку партії має визначатися
відповідністю кандидата ідеології партії, його партійною чи парламентською
роботою. Антикорупційним механізмом є перехід до пропорційної системи з
відкритими списками. Перший крок зроблено прийняттям (у першому читанні,
07.11.2017 р.) Виборчого кодексу.
5. Підкуп виборців. Полягає у наданні виборцю неправомірної вигоди за
будь-які дії, пов‘язані з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права.
Сюди ж можна віднести й отримання матеріальної винагороди членами виборчих
комісій від політичних партій чи фракцій, які висунули їх до складу комісії.
6. Застосування адміністративного ресурсу (інституційного, регуляторного, медійного та ін.) на виборах, тобто використання владних повноважень,
державних ресурсів партіями або політиками у їх власних інтересах.
7. Прийняття ключових партійних рішень без обговорення з рядовими
партійцями. Це свідчить про слабкість внутрішньопартійної демократії. Існує
закрите обговорення партійного списку на вибори та послідовності претендентів на виборну посаду; кулуарно приймаються важливі партійні рішення.
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8. Наявність конфлікту інтересів. Його існування передбачає, що існує суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об‘єктивність або неупередженість
прийняття рішень, або на вчинення дій (утримання від них ) під час виконання
зазначених повноважень.
9. Використання «підставних донорів» для обходу запроваджених лімітів на пожертви політичним партіям. Такі ліміти зазвичай мають за мету
обмежити потенційний вплив на партію будь-якого благодійника. Проте ліміти
на пожертви складно контролювати, позаяк є можливість переказу коштів через
інших осіб. В Україні навіть стала можливою ситуація, коли та чи інша партія
утримується якимось одним олігархом.
10. Здійснення патронажу (патронажної політики) у значенні підтримки, заохочення, привілеїв тощо, що надається персоною або організацією. Па тронаж полягає у неправомірному використанні державних ресурсів, щоб
просувати інтереси певних індивідуальних чи колективних акторів. Корупційними є ситуації, коли «клієнтарно-патронажні зв‘язки, особиста лояльність і
приналежність до того чи іншого клану (певного кола родичів, друзів і ділових
партнерів) залишаються організаційним паттерном політики» [4, с. 10].
11. Непотизм – призначення керівниками різних рівнів, очільниками
«привабливих посад» родичі, наближених осіб. Проявом непотизму є фавор итизм, який передбачає надання статусної посади родичам, друзям незалежно від
їх професіоналізму.
12. Непрозоре (тіньове) лобіювання. Воно простежується у намаганнях
впливових фінансово-промислових груп, підконтрольних їм партійних та владних структур у певний спосіб монополізувати прийняття важливих управлінс ьких рішень на регіональному і на загальнодержавному рівні.
Отже, система політично-корупційних дій охоплює:
а) партійну корупцію: порушення порядку фінансування; прийняття партійних рішень в обхід механізмів внутрішньопартійної демократії; створення
«партій на продаж»; фактичний продаж місць у потенційно прохідній частині
партійного списку (у державах, де є система зі закритими списками); використання «підставних донорів» для обходу лімітів на пожертви партіям (у державах, де такі ліміти встановлені тощо;
б) електоральну корупцію: порушення правил надходжень до виборчих фондів; різні форми підкупу виборців і членів виборчих комісій; застосування адміністративного ресурсу в інтересах окремих суб‘єктів виборчого процесу тощо;
в) лобістську корупцію: комплекс дій, спрямованих на непрозоре, тіньове
просування найперше в законодавчому та виконавчому органах державної влади інтересів зацікавлених осіб за винагороду та ін.;
в) представницьку корупцію: зміна депутатом парламентської фракції з
корисливих мотивів та інші дії, які лежать у площині політичної етики;
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г) клієнтарно-патронажну корупцію: використання державних ресурсів
задля просування інтересів певних індивідуальних чи колективних акторів, непотизм; дії, пов‘язані з наявністю конфлікту інтересів тощо.
Спроба класифікувати прояви політичної корупції не вичерпує увесь
спектр політично-корупційних дій, але окреслює основні напрямки нелегітимного
використання учасниками політичного процесу та носіями публічної влади їх можливостей і повноважень із метою отримання особистих чи групових вигод.
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СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
ІЗ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
На сучасному етапі розвитку цивілізації проблеми екології, забруднення
навколишнього середовища, збереження та раціонального використання прир одних ресурсів стали «наріжним каменем» для світової громади. Бездіяльність у
вирішенні зазначених проблем позбавить людство майбутнього.
Відносини в сфері захисту навколишнього середовища, збереження та використання природних ресурсів регулюються міжнародними конвенціями (Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (1992), Кіотський протокол (2005),
Паризька угода (2016) та ін.) та законодавством України, зокрема: Конституція
України; Кодекс України про надра; Лісовий кодекс України; Водний кодекс
України; Земельний кодекс України; Господарський кодекс України; Кримінальний кодекс України; Кодекс України «Про адміністративні правопорушення». Також до нормативно-правової бази з екології входять законодавчі акти
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вищих органів влади; закони України; укази Президента України; постанови та
розпорядження Кабінету Міністрів України; відомчі накази тощо.
За порушення діючого законодавства передбачена адміністративна, кримінальна, а також , в залежності від наслідків, матеріальна відповідальність.
Наприклад, в Кримінальному кодексі України злочинам проти довкілля присвячено цілий розділ VIII [1].
Основним контролюючим органом нашої держави у вказаній вище сфері є
Державна екологічна інспекція України та її територіальні органи (в областях, районах). Повноваження Державної екологічної інспекції України охоплюють усі
напрямки діяльності держави з охорони та захисту навколишнього середовища,
збереження, відтворення та раціонального використання природних ресурсів [2].
До відомчих органів контролю з охорони навколишнього середовища належать:
- Державна лісова охорона у складі Державного лісового агентства України,
яка здійснює контроль за додержанням вимог лісового та мисливського законодавства; забезпечує охорону лісів від пожеж, незаконних вирубок, шкідників і
хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу;
запобігає злочинам та адміністративним правопорушенням у сфері лісового та
мисливського господарства, а також використання лісових ресурсів і мисливс ьких тварин; організовує та координує заходи з охорони державного мисливс ького фонду [3].
- Державне агентство водних ресурсів України спрямоване на регулювання любительського рибальства, контроль за станом запасів і раціональним використанням риби та інших водних біоресурсів; контроль за проведенням робіт
з відтворення водних біоресурсів і вселення молоді цінних промислових риб у
рибогосподарські водні об‘єкти, видачу документів дозвільного характеру
на спеціальне використання водних ресурсів та контроль за дотриманням
суб‘єктами господарювання норм і вимог режимів рибогосподарської експлуатації у спеціальних товарних рибних господарствах тощо [4].
- Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
здійснює міжнародне співробітництво у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та з питань встановлення, унормування, збереження, обліку,
реєстрації географічних назв, а також створення та ведення Державного реєстру
географічних назв, зокрема бере участь у підготовці міжнародних договорів
України, відповідно до законодавства укладає міжнародні договори України
міжвідомчого характеру; здійснює державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю; розробляє заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання
земельних відносин, використання та охорони земель; координує топографогеодезичну і картографічну діяльність та здійснює методичне керівництво топографо-геодезичними та картографічними роботами; проводить картографічний
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моніторинг території України, включаючи шельфову зону та населені пункти;
забезпечує створення, розвиток та функціонування національної інфраструктури
геопросторових даних, системи стандартизації у сфері геодезії і картографії; формує банк геодезичних даних та баз топографічних даних; визначає сталі геогр афічні об‘єкти на території України; організовує та здійснює державний нагляд
(контроль) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності [5].
- Державна служба геології та надр України здійснює узагальнення практик застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів щодо екології та
природних ресурсів; виконує функції замовника державного контракту з прир осту запасів корисних копалин; організовує державний облік родовищ, запасів і
проявів корисних копалин, підземних вод та водного кадастру; створює державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин; формує державний резерв
родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; здійснює державну
реєстрацію та веде облік робіт і досліджень, пов‘язаних з геологічним вивченням надр; видає в установленому порядку спеціальні дозволи на користування
надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами);забезпечує
розвиток мінерально-сировинної бази, організацію геологічного, геофізичного,
геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного,
сейсмічного вивчення надр, пошуку і розвідки корисних копалин на території
України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони України та ін. [6].
Оскільки, незважаючи на державну політику з охорони довкілля, розгалужену систему державних органів різного рівня з екологічних питань та
участь у міжнародних проектах з охорони навколишнього середовища, проблема екологічної безпеки та збереження і раціонального використання природних
ресурсів в Україні залишається не до кінця вирішеною.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
В ОРГАНІЗАЦІЇ АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ
Довший час Ліга арабських держав була непомітним і мало впливовим
регіональним об'єднанням, яке «поза очі» було прийнято називати «клубом диктаторів». Особливо це стосувалось років, коли на самітах Ліги можна було зустріти колишнього лівійського лідера Муамара Каддафі, туніського Бен Алі або
єгипетського Хосні Мубарака. Зустрічі і рішення лідерів ЛАД зазвичай були
важливими тільки для 22 країн-членів організації. Проте масові акції протесту і
громадянські конфлікти в країнах Північної Африки та Близького Сходу 20102011 років, які прийнято називати «арабською весною», відчутно змінили роль
Ліги арабських держав в регіоні і світі.[4]
Зародження «арабської весни» почалось з серії протестів в країнах Близького Сходу і Північної Африки. Основні передумови формування революційних рухів дослідники пов‘язують з наступними чинниками: глибока системна
криза моделі авторитарної патерналістської держави, що була заснована на ідеї
«лояльність і покора в обмін на блага»; нездатність правлячих режимів забезпечувати певний мінімум добробуту в умовах деградації економіки й соціальної
сфери; нестача ресурсів, значний рівень корупції та демографічне навантаження. Усе це відбувалось на фоні посилення тиску та репресій з боку державного
апарату як спроба влади компенсувати втрату легітимності. Також вагому роль
зіграв значний світоглядний розрив між ригідними структурами політико економічної системи, які не відповідали сучасним суспільним викликам і молодим поколінням, яке прагнуло змін [2].
Зазвичай революційні зміни в регіоні відбувались під проводом субеліт
або контр-еліт, які прийшовши до влади, і не змінювали політичної чи економічної системи, а підпорядковували їх для вирішення власних або групових інтересів. Революційні рухи 2010-2011рр. суттєво відрізнялись від попередніх, про
що свідчить ряд факторів: по-перше – рушійною силою оновлення політичних
систем виступили власне не еліти, а саме суспільство, його найбільш активні
громадянські сили, зокрема освічена молодь. Обізнаність протесних сил з аль333

тернативними формами та методами управління дозволила відійти від класичного сценарію революції та застосувати сучасні технологічні засоби комунікації
та мобілізації громадян. По-друге, відхід від класичної моделі революційного
руху на основі провідної ролі політичної сили або лідера, які прагнуть захопити
державну владу, зробили цей рух децентралізованим без чітко сформованого
ядра, з яким владі можна було б проводити перемовини. Відсутність елітарного
ядра, готового здобути владу, з яким можна було б спробувати домовитись чи
знищити фізично, сформовано не було, що звело нанівець намагання правлячої
еліти придушити повстання. Така напівстихійна самоорганізація демонструвала
готовність суспільства до змін та доводило його політичну суб‘єктність, що відбулося уперше з моменту ліквідації колоніальних систем та боротьби цих
держав за незалежність. По-третє, головну роль відіграли гнучкі синергетичні
мережеві структури, які активно використовували можливості сучасних інформаційних технологій. Вони застосовувались для мобілізації громадян, координації протестів та інших видів революційної активності і мали на меті не саме
здобуття державної влади, а здійснення на неї тиску з метою реалізації до корінних політичних змін.
За цими ознаками революції на Арабському Сході можна поставити в
один ряд із сучасними «ліберальними» або некласичними революціями – «оксамитовими» у Центральній і Східній Європі, «кольоровими» на пострадянс ькому просторі, «Революцією гідності» в Україні. [1]
Проводячи паралель між країнами Арабської ліги та України, бачимо що
мобілізаційним чинником розвитку революцій та каналом суспільних комунікацій, виступили соціальні мережі. Науковці аналізуючи події арабської весни
поспішили назвати це «революцією соціальних мереж», зокрема найчастіше це
визначення стосувалось Єгипту, де протести на площі Тахрір вилилися в затяжну політичну кризу і призвели до повалення президента Хосні Мубарака, становленню при владі представника ісламістського руху «Брати-мусульмани»
Мохаммеда Мурсі, а потім до його зміщення генералом, згодом фельдмаршалом і нинішнім президентом країни Абдель Фаттаха ес-Сісі.[3]
Місце і роль саме соціальних мереж в організації протестів, відомих як
«арабська весна», продовжує залишатися актуальним прикладом дослідження,
оскільки інформаційні технології і поширення Інтернету в світі загалом та
арабських країнах зокрема, досягли такого рівня розвитку, який виявився до статнім для їх використання в якості інструменту миттєвої самоорганізації і координації дій великих груп людей навіть поза межами однієї країни. Так,
наприклад, протестуючі Бахрейну поширили картинку з пораненими людьми в
Інтернеті, що стало рушійною силою для Тунісу.
Залучення ЗМІ не мало такого впливу, як поширеність соціальних мереж,
що й стало вирішальним в організації повстань проти Мубарака. Його уряд також
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намагався використати Інтернет, з цією метою було здійснено розсилку на e-mail
для прихильників. У відповідь подробиці з демонстрацій у Єгипті були поширені
у всіх соцмережах, як в регіональних – Schebet, так і в міжнародних – Yahoo,
Facebook, Twitter. Реакція єгипетського президента була не раціональною – Єгипет був відключений від зовнішнього світу на декілька днів, що викликало нову
хвилю обурень. Силу мітингів посилювало й те що єгиптяни були готові відмовитись від соціальних благ заради політичних благ, свободи та прав. В Лівії події
«арабської весни», через інтернет оприлюднювались усі події пов'язані з пор ушення прав свобод і слова громадян, інколи навіть в режимі он-лайн трансляцій.
Разом з тим варто зазначити, що опісля владні верхівки арабських держав
врахували допущені помилки та перейшли від заборонних методів (блокування
соцмереж та відключення Інтернету) до їх моніторингу і контролю, що дозволило
швидко і адекватно реагувати на інформаційні «вкиди» та протесні заклики. Наступним кроком з боку владних сил стала чітка координована діяльність з інформаційної підтримки рішень і дій правлячих еліт в інформпросторі. При цьому в
більшості випадків така активна діяльність отримала широкий відгук серед прихильників правлячих режимів, які продовжили розповсюджувати інформаційні
матеріали, отримані від влади, і почали створювати власні, що дозволило частково
перевести протесний рух з вулиць в інформаційну площину. Зрозуміло що заборонні заходи та масові відключення Інтернету це унеможливили б.
Проводячи паралелі з Україною щодо застосування синергетичних мереж, приходимо до висновку що, перевага арабського світу була в існуванні на
регіональному рівні власної соцмережі, яка функціонувала постійно, завдяки
чому відбувалось поширення інформації в регіоні. Як наслідок – це призводило
до підтримки єгиптянами тунісців, а лівійцями єгиптян і т.д. Також варто з азначити, що в Україні революція першопочатково зародилась з соціальних мереж, а результати мітингів та обурення було трансльовано із залученням ЗМІ та
телебачення. Але складність ситуації в Україні полягає в тому, що революційні
події виступили тригерним механізмом агресії Російської Федерації, внаслідок
якої було окуповано Крим та розвинувся сепаратизм на сході нашої держави.
Зважаючи на те що, громадянське повстання «Революція гідності» переросло в
війну між Україною та Росією, відповідно змістились акценти у використанні
соціальних мереж. На сьогоднішній день вони відіграють більш інформативну
роль, аніж організаційну, як це було на початку 2014р.
Відтак, в ході протестів «арабської весни» соціальні мережі проявили с ебе як спосіб та інструмент самоорганізації протестувальників, координації їх
дій, що дало можливість психологічного впливу всім гравцям інформаційного
простору. При цьому слід особливо підкреслити, що досвід країн, що зіткнулися з зростанням ролі соціальних мереж у протестах, свідчить про неефективність заборонних заходів щодо інформаційних технологій.
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ІСТОРИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ
АВТОНОМІЇ ДЛЯ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ
Питання можливості гармонізації національного й соціального є одним із
найактуальніших у суспільному розвитку. Закономірності процесу становлення
сучасної держави доводять об‘єктивність одночасного висування вимог реалізації національного інтересу й гарантії соціальної справедливості. З одного боку, ці принципи визнані за пріоритетні законами України. За Конституцією
України держава бере на себе зобов‘язання сприяти розвиткові етнічної, культурної, мовної й релігійної самобутності національних меншин (ст. 11). Подібні
гарантії прописані і в Декларації прав національностей України: «Українська
держава гарантує всім народам, національним групам, громадянам, що проживають на її території, рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права»
(ст. 1). Однак декларативність щодо реалізації базових для суспільного розвитку вимог постійно актуалізує ці положення, які стають гаслами і засадами політичних програм українських партій найширшого ідеологічного спектру.
Актуальною проблемою суспільного розвитку сучасної Української держави також виступає питання федералізації, яке вже неодноразово порушувалося представниками різних політичних сил. В умовах необхідності розробки
нових моделей урегулювання національних відносин корисним стає дослідження
історичного досвіду багатонаціональних державних утворень і пошук варіантів
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розв‘язання національних суперечностей. Зокрема, досвід Австро-Угорської
імперії може служити одним з таких прикладів. Міжнаціональні протиріччя в
цій «клаптиковій імперії» завжди впливали на прийняття державних рішень і
зумовили особливості розвитку австрійської політичної думки. Принципового
значення ця проблема набула для австрійської соціал-демократії і знайшла своє
втілення в теоріях австромарксизму.
Загалом, австромарксизм визначається як ідеологічний, політичний та філософський напрям, який набув свого розвитку в межах австрійської соціалдемократії в першій половині ХХ ст.; як сукупність теоретичних підходів, ро зроблених зокрема М. Адлером, К. Реннером, О. Бауером, Р. Хільфердінгом та
ін. Засадничі положення австромарксистської доктрини з національного питання з 1889 р. відображалися в партійних програмах СДРПА. Особливої уваги з аслуговує з‘їзд партії в м. Брно 1889 р., на якому було закладено теоретичні
підвалини для розробки національної концепції австромарксизму. На з‘їзді вперше було офіційно розглянуто такі категорії, як «культурно-національна автономія», «екстериторіальний принцип національної ідентифікації», «національні
кадастри», які набули подальшого вивчення у працях К. Реннера й О. Бауера.
Головною рисою австромарксистського підходу було поєднання об‘єктивних
і суб‘єктивних чинників, що у своїй взаємодії формують національну спільноту.
Визначальним фактором становлення національної спільноти в теоріях австромарксизму була ірраціональна спільність характеру/долі/душі/культури. О. Бауер
розробив власну теорію нації, вивчаючи це поняття через систему взаємозалежних елементів, центральними категоріями якої стали «національний характер»
та «національна доля». У свою чергу, К. Реннера підходив до вирішення національного питання з позицій конституційного права, шляхом співвідношення
понять «держава» й «нація». К. Реннер чи не вперше обґрунтував принцип персонального визначення національної приналежності, основою якого були нац іональна мораль та особливий тип національної свідомості, який не лише
уможливлював цей індивідуальний вибір, але ще й гарантував збереження ціл існості спільноти.
Австромарксисти розробили декілька підходів до аналізу ґенези розвитку
національних спільнот. Австрійські соціалісти творчо використали марксистську методологію до визначення особливостей національного розвитку. У працях
О. Бауера набула подальшого розвитку концепція «історичних» та «неісторичних» народів, а також аналіз процесу історизації окремих національних груп під
впливом капіталістичного розвитку. Використовуючи класичну дихотомію, австрієць надав їм якісно іншого концептуального наповнення: О. Бауер поставив
під сумнів детермінізм в історичному процесі та наголосив, що історичність є
не прескриптивною, а набутою ознакою нації. Ще одним підходом до періодизації національного розвитку в теоріях австромарксизму стало виділення кап і337

талістичної та соціалістичної нації. На відміну від класичного марксизму,
О. Бауер стверджував, що історично сформовані зв‘язки між представниками
однієї національності характеризуються більшою міцністю, аніж інтернаціональні класові. Майбутній суспільний лад тлумачився як умова максимально вільного та повного розвитку національних культур.
Визначальною рисою австромарксизму, з огляду на все вищесказане, стала розробка системного визначення основних складових етнонаціонального р озвитку, принцип персоналізації нації та акцентування уваги на ірраціональних
чинниках національного існування. Наголос на культурологічній сутності нації
не лише обмежував коло інтересів та вимог окремих національних груп правом
вільного розвитку національної мови, культури, традицій тощо, але й мав вагоме практичне значення, що уже на теоретичному рівні унеможливлювало сепаратистські рухи та вимоги розширення політичних прав національних менших.
Австромарксисти відстоювали необхідність пошуку певних проміжних варіантів реформ, досягнутого шляхом поєднання територіального та персонального
принципу. Ідеальною формою адміністративного устрою імперії проголошувався переосмислений територіальний принцип національного розселення із ур ахуванням персонального визначення національної приналежності кожним із
членів спільноти.
Одним із можливих варіантів нового адміністративного ладу було запропоновано концепцію культурно-національної автономії. Культурно-національна
автономія визначалася представниками австромарксизму як найкращий спосіб
організації національної різноманітності у межах кордонів багатонаціональної
імперії, який дозволяв максимально забезпечити та гарантувати реалізацію усіх
юридичних прав і групових інтересів національних спільнот.
Теоретичне обґрунтування національного питання у працях основних
представників австромарксизму К. Реннера і О. Бауера набуло значної популярності серед російських соціал-демократів, переважно представників національних меншин на початку ХХ ст. З 1913 р. національне питання стало об‘єктом
наукового аналізу більшовицьких лідерів, які постійно зверталися до вивчення
можливості застосування австромарксистських проектів адміністративної перебудови багатонаціональних імперій для Росії. Ідеї австромарксистів набули широкої популярності серед тогочасних політичних лідерів. Так, принцип
національно-персональної автономії було затверджено Статутом Української
Центральної Ради у 1917 р., гарантовано національним спільнотам у Бельгії,
Фінляндії, Швеції, Норвегії та ін.
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СУБ’ЄКТ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ СКЛАДОМ
ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
У наш час відбувається процес реформування правового статусу прокуратури України. Змінюється її місце і роль у системі інших державних органів.
Вона розвивається під впливом європейських демократичних статутів і традицій. Вживаються заходи з уточнення повноважень прокуратури з позиції захисту інтересів суспільства та держави. Оновлення правового статусу прокуратури
вимагає нових підходів до її кадрового забезпечення, з огляду на це актуальною
є проблема добору, розстановки й підвищення кваліфікації прокурорських кадрів, а також належного управління ними.
З огляду на наведене, цікаво розглянути питання організації управління
кадрами в органах прокуратури. Суспільні та організаційно-економічні реформи, що останніми роками відбуваються в Україні, загострили інтерес населення
до природи держави та удосконалення способів управління її інститутами. Ці
проблеми набули особливої гостроти в умовах перехідного періоду сьогодення.
І тут виникає запитання: що таке управління? Якщо розглядати цю проблему в широкому контексті, то можна стверджувати, що управління становить
собою безперервний і цілеспрямований процес впливу на об‘єкт, яким треба
управляти. Ним можуть бути як колектив, так і конкретна особистість, тобто
управління – це цілеспрямований вплив на складну систему. Управління є перетворюючою й спрямовуючою діяльністю, яка здійснюється суб‘єктом відносно об‘єкта та забезпечує рух до запрограмованої мети.
Як правило, управління має два обов‘язкові елементи – суб‘єкт, який
управляє, і об‘єкт, яким управляють. Якщо вести мову про державне управління, то воно визначається як безпосереднє здійснення державної влади шляхом
прийняття державних рішень та їх реалізацію, а також шляхом контролю за дотриманням у суспільстві законності й правосуддя. Таке визначення дозволяє
відокремити державні органи з управлінської діяльності від недержавних.
Суб‘єктом державного управління, як правило, є законодавчі й виконавчі
органи державної влади, а також органи суду та прокуратури. Стосовно об‘єкта,
то ним є суспільство України як у цілому, так і його конкретні осередки, у тому
числі суспільно-політичні, економічні, культурні та інші організації.
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Таким чином, державне управління в діяльності кожного органу здійснюється з єдиною метою – організувати належну роботу апарату державного органу, що дозволяє останньому виконувати поставлені завдання в межах своїх
повноважень. Необхідно знати, що державне управління має системний характер, основу якого становлять чотири елементи: влада, управління, територія,
економічна система. Що стосується функцій, то вони мають місце в будь-якій
державі й випливають із необхідності збереження суверенітету як у цілісному
політичному утворенні, так і під час захисту та розвитку політичної, економічної і соціальної системи. Звідси випливає, що держава самим своїм існуванням
реалізує політичну, соціальну та оборонну функції. Слід також наголосити, що
до загальних функцій державного управління належать: організація, планування, мотивація, регулювання, контроль і бюджетування.
І тут виникає запитання: що саме являє собою управління кадрами в органах прокуратури? Управління кадрами є основною функцією будь-якої організації, оскільки від якісного складу кадрів, рівня їх кваліфікації, професійної
компетенції залежать результати діяльності, зокрема прокурорської.
Під управлінням кадрами слід розуміти комплексну систему, елементами
якої є напрями, етапи, принципи, види і форми кадрової роботи. Управління
кадрами передбачає виконання певних послідовних дій, зокрема визначення
мети й основних напрямів роботи з кадрами, постійне удосконалення цієї роботи, визначення засобів, форм і методів здійснення поставленої мети, організ ацію роботи з виконання прийнятих рішень, координація і контроль за
виконанням запланованих заходів[1,с.6].
Отже, можна стверджувати, що управлінський вплив на всі сфери діяльності здійснюється з допомогою людських ресурсів, тобто пріоритетне значення має управління працею людей задля досягнення поставленої мети. Виходячи
з викладеного, управління кадрами в органах прокуратури є основною функцією, яка забезпечує всі сфери прокурорської діяльності.
Під суб‘єктом управління слід розуміти сукупність органів і працівників,
які реалізують функції і повноваження щодо підбору кадрів, аналізу ї хньої
професійної підготовки; прийому на роботу, оцінки їхніх ділових якостей і підвищення професійної майстерності, створення умов для кар‘єрного зростання,
звільнення за наявності підстав тощо.
Механізмом державного управління кадрами в органах прокуратури
України є правова основа організації роботи вказаного характеру, тобто низка
нормативних актів, які регулюють такі правовідносини: Кодекс законів про
працю України, Закон України «Про прокуратуру», Положення про організацію
роботи з кадрами в органах прокуратури України, затверджене наказом Генерального прокурора України №357 від 12.10.2016, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 07.11.2016 за №1450/29580 та інші.
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До суб’єктів управління кадрами в органах прокуратури відноситься:
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, яка є колегіальним органом,
який відповідно до повноважень, передбачених Законом України «Про прокуратуру», визначає рівень фахової підготовки осіб, які виявили намір зайняти
посаду прокурора, та вирішує питання щодо дисциплінарної відповідальності,
переведення та звільнення прокурорів з посади; керівник прокуратури, до ко мпетенції якого входить безпосереднє призначення та звільнення прокурорів, у
тому числі з адміністративних посад, заохочення, забезпечення виконання вимог щодо підвищення кваліфікації підлеглих; структурні підрозділи і посадові
особи, які виконують технічну роботу із зазначених вище питань.
Що стосується об’єктів управління кадрами в прокуратурі, то, ними є
прокурорсько-слідчі працівники відносно суб‘єкта управління. Зміст діяльності
з управління кадрами відображається в її предметі. Тому при розгляді предмета
кадрової діяльності слід виходити не з управління кадрами взагалі, а з його етапів. У загальному вигляді управління кадрами охоплює:
- забезпечення всіх ланок кваліфікованими кадрами;
- прогнозування потреби в кадрах, виходячи зі стратегії розвитку прокуратури на певний проміжок часу;
- оцінку кадрів і проведення необхідної рокіровки;
- створення системи мотивації працівників щодо якісного виконання своїх службових обов‘язків, управління дисциплінарними відносинами;
- організацію навчання кадрів;
- підготовку керівних кадрів, підвищення та переміщення по службі як по
вертикалі, так і по горизонталі;
- визначення заробітної плати і системи заохочень з метою залучення, закріплення й збереження кадрів [1,с.17].
Аналіз загальної теорії управління кадрами, положень, що містяться в діючому законодавстві та нормативних документах Генеральної прокуратури
України, дозволяє визначити такі напрями (етапи) кадрової роботи в органах
прокуратури України:
- аналіз, планування й прогнозування кадрових потреб;
- добір, розстановка, оцінка й безперервне підвищення кваліфікації кадрів;
- соціальний захист кадрів.
Кожне із зазначених спрямувань має свої завдання. Так, на першому визначається потреба в кадрах, що забезпечують певний напрям прокурорської
діяльності; на другому – вирішується завдання якісного забезпечення органів
прокуратури необхідними кадрами; на третьому – забезпечуються гарантії успішного проходження служби в органах прокуратури. На підставі викладеного
можна стверджувати, що предметом управління кадрами в органах прокуратури є добір, розстановка й оцінка діяльності прокурорсько-слідчих кадрів. Зазна341

чена функція реалізується на різних етапах шляхом видання (прийняття) і виконання в певному порядку актів управління (наказів, положень, порядків та
інших), а також контролю за точним їх виконанням.
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ДЕСТРУКТИВНІ НЕФОРМАЛЬНІ ІНСТИТУТИ
У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ
Після проголошення незалежності держав Центральної Азії у регіоні почали
формуватися новітні авторитарні режими. Про яку б із п‘яти колишніх радянських, а нині суверенних республік ми не говорили (Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан), для усіх них сьогодні більшою чи меншою мірою
характерне домінування деструктивних (підривних) неформальних політичних
інститутів над формальними та конструктивними неформальними політичними
інститутами.
У державах регіону Центральної Азії відбувається, за слушним визначенням
Ю. Нісневича, «корупційне захоплення влади» [7, c. 108]. Розвиток цих держав,
«обмежується владою, накопиченою авторитарними режимами, олігархами та
кримінальними мережами» [4]. Укорінення принципів демократії та транспарентних ринкових механізмів як шляхів поступу держав у їх економічному зростанні,
досягнення політичної стабільності поки що не відбулося. Водночас влада цих
держав вдається до популізму, декларуючи прихильність до парламентської демократії, наявність політичної волі до протидії непотизму, кумівству, корупції (її високий рівень присутній на усіх рівнях – від побутової до політичної) тощо.
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Погоджуємося з українським політологом І. Кушнарьовим, який звертає
увагу, що «у центральноазійському регіоні зберігаються сильні традиції та к ультурні зв‘язки; навіть фінанси мають менше значення у порівнянні з дотр иманням звичаїв» [1, с. 6]. На нашу думку, така суспільна атмосфера за умови
відсутності традицій плюралістичної політичної культури сприяє ще більшому
поглибленню руйнівних неформальних інститутів політики.
Дослідниця Е. Науразова на прикладі однієї з держав регіону – Таджикистану – вказує на низку характеристик, які більшою чи меншою мірою проектуються
на усі центральноазійські держави: «відсутність доступу до інформації для громадян, недотримання законодавства, недієвість механізмів контролю та покарання,
відсутність контролю за фінансуванням політичних партій, використання адміністративного ресурсу та встановлення адміністративних бар‘єрів, контроль політичних партій за засобами масової інформації і т. д.» [6]. Для держав регіону
притаманне співіснування офіційних правових та інституційних структур із паралельною мережею заступницьких зв‘язків родинно-кланового і феодальноклієнтиського характеру, які детермінують громадські та ділові стосунки [10].
Своєрідна ментальність і широке розповсюдження родинних зв‘язків є
реплікаторами тіньових практик. У непотизмі та фаворитизмі на догоду «своїм»
не вбачається порушення правил, які регламентують публічну сфери. Навпаки,
у цьому вбачається гуманізм, «людське» обличчя чиновника, політика, який
цінує прихильність близьких і завше готовий підтримати їх своїми зв‘язками та
впливом. У громадськості регіону Центральної Азії, в силу особливостей їх політичної культури, наразі не сформоване розуміння того, що у таких відносинах
є замаскована корупційна компонента. Кланова культура зі взаємною порукою,
за характеристикою Т. Татубаєва [8, с. 130], є освячена традицією та легітимною у масовій свідомості, тому й не сприймається за соціальний виклик, протиправну дію. Така характеристика дослідника дана казахському соціуму, але,
на нашу думку, адаптивна для характеристики усіх центральноазійських держав, де поки що відсутні успіхи у відході від клановості та кумівства.
Якщо звернутися до характеристик окремих держав, то виділимо низку їх
характеристик у частині аргументації руйнівного впливу деструктивних політичних інститутів. З огляду на звужені рамки дослідження, звернемось до характеристик трьох держав регіону.
1 Таджикистан: глибокий, системний характер корупції; слабкість громадянського суспільства; відсутність традицій плюралістичної політичної культури; переслідування громадських активістів, інтернет-блогерів, що зумовило
міграцію значної їх частини; узалежненість важливих державних рішень від
очільника держав; відсутність механізму громадського контролю та підзвітності
політиків; низький відсоток інтернет-користувачів, що узалежнює громадську
думку від традиційних медіа, на які має значний вплив держава; низька контрольованість партійного фінансування і як результат – їх цілковита залежність від
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спонсорів, пряме державне фінансування партій досі не запроваджене; використання адміністративного ресурсу.
2 Киргизія: спостерігаються хвилеподібні (2005, 2010 рр. – Тюльпанова та
Посттюльпанова революції) активізації громадянського суспільства, але окремі
кроки до демократичних перетворень кроки «лише імітують справжній поступ,
намір мінімізувати політичну корупцію, рух до прозорості влади» [1, с. 7]; зберігається авторитарно-кланове управління країною, сімейність; попри дві посткомуністичні революції, інтереси бізнесу, криміналітету та політики переплетені, рівень
корупції є дуже високий, справедливе правосуддя та верховенство права відсутні;
«в умовах слабкої держави політичні та бізнес-еліти прагнуть розвинути сильні
клієнтистські відносини з населенням конкретних місцевостей […], тим самим
послаблюючи вплив формальних державних інститутів» [5, c. 228]; опозиція, інтернет-активісти переслідуються. Відзначимо, що у 2017 р. вперше за всю історію незалежної Киргизії президентські вибори відбулися у конституційно визначений строк.
3. Казахстан: про авторитарний характер політичної системи (м‘який
центристський авторитаризм у порівнянні з іншими державами регіону) свідчить
жорстка президентська вертикаль та її превалювання над іншими секторами влади; влада першого (з 1990 р.) і єдиного до сьогодні глави казахської держави
Н. Назарбаєва «має ознаки персонального авторитаризму зі сильним династичним
ухилом» [2, с. 265]; високий рівень проникнення бізнесу у владу, суміщення політичної та бізнес-еліт; законодавче звуження можливостей для легальної діяльності
опозиції; нерівні можливості для учасників електорального процесу; контроль
держави над інформаційний простором; діяльність політиків регламентують не
стільки нормативно-правові акти, скільки система неофіційних відносин, за якої
тіньова економіка доповнює тіньову політику [9, с. 11]; домінування в Казахстані
однієї політичної сили (пропрезидентська партія «Нур Отан»); наявність законодавчих норм, які стримують розвиток багатопартійності.
Т. Ляшенко слушно відзначає, що «в Центральній Азії домінуючою є еволюційна модель пострадянського політичного розвитку. Для цієї моделі характерним є
технологічний перехід тоталітарних режимів у авторитарні, відсутність реальних
політичних противаг та сприйняття більшою частиною суспільства такого стану
речей як абсолютно природного» [3, c. 254]. Відзначимо вплив й релігійного чинника: ісламська релігійна доктрина не сприяє розвою громадянського суспільства
як «союзу індивідуальностей», що володіє демократичними, транспарентними
важелями впливу на владу.
Література:
1. Кушнарьов І. В. Політична корупція в умовах неоавторитаризму держав Центральної Азії (приклад Казахстану, Киргизстану та Таджикистану) / І. В. Кушнарьов // Вісник
Дніпропетровського університету ім. Олеся Гончара. – Сер. : «Філософія. Соціологія. Політологія». – 2017. – № 2. – С. 4–16.
2. Ляшенко Т. М. Політичні режими країн Центральної Азії: нестійка рівновага / Т. Ляшенко // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України. – 2011. – № 4 (54). – С. 264–274.

344

3. Ляшенко Т. М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти. – К. : ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України, 2011. – 288 с.
4. Макаренко Т. Центральна Азія: де зіткнулися сила, політика і економіка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/docu/review/2009/ Asia/central_asian_
geopolitics/ UK/index.htm
5. Миклащук І. М. Конфліктний потенціал у Киргизькій Республіці: сутність та перспективи виходу з кризи / І. М. Миклащук // Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно- історичні засади державотворення. – К. : Фенікс, 2013. – C. 223–229.
6. Науразова Э. А. Причины, формы и последствия политической коррупции в Таджикистане. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://internetnauka.com/index.php/
journal/article/view/177.
7. Нисневич Ю. Cовременный авторитаризм и коррупция / Ю. Нисневич // Мировая
экономика и международные отношения. – 2017. – № 1. – Том. 61. – С. 108–120.
8. Татубаев Т. М. Национальные традиции, обычаи и правила противодействия «коррупционерам» в истории Республики Казахстан / Т. М. Татубаев // Cоциум и власть. – 2017. – № 1
(63). – С. 125–130.
9. Тіньков А. Запобігання і протидія політичній корупції в системі державного
управління України. Київ: Національна академія державного управління при Президентові
України, 2013.
10. Центральна Азія: Як запобігати і протидіяти корупції? [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://ua.odfoundation.eu/d/3981,centralna-aziya-yak-zapobigati-i-protidiyati-korupciyi

УДК 342.2
Рева Т.С., канд. політ. наук,
доцент кафедри публічного
управління та гуманітарних наук,
НАКККіМ (м. Київ, Україна)
АВТОНОМІЯ: ПОНЯТІЙНИЙ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПІДХОДИ
На початку ХХІ століття у результаті кризи мультикультуралізму та глобалізації, політичний світовий простір переживає «тектонічні» трансформаційні
зміни. Зокрема, відбувається переосмислення міжнародної системи цінностей,
яка була сформована після закінчення Другої Світової Війни. Ряд воєнно політичних конфліктів, які охопили різноманітні регіони світу та «батьківщину»
демократії Західну Європу, актуалізували перегляд норм національної безпеки.
Події в Україні (анексія Криму (2014 р.)), Великобританії (Референдум у
Шотландії (2014 р.)) та Іспанії (Каталонська криза (2017 р.)) порушили питання
ролі автономій у стабільному розвитку незалежних держав.
Проблема автономій є предметом гуманітарних та правових наук – політології, теорії держави та права, конституційного права, державного управління, етнополітології тощо. Відповідно, не існує єдиної інтерпретації цього
поняття. У політичній науці існує два основні підходи до розгляду автономії:
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понятійний та процесуальний. Понятійний розглядає категорію автономія у
широкому та вузькому сенсі. Широко він трактує автономію як певний ступінь
самостійності будь-яких органів, підприємств, установ, організацій,, територіальних чи екстериторіальних спільнот з питань їх життєдіяльності [4, c. 9]. Вуз ьке трактування представлено у короткому енциклопедичному словнику
«Філософія політики», який визначає автономію (від грец. autonomia – самоуправління, незалежність; autos – сам, nomos – закон) як широке внутрішнє самоврядування політико-національного або національного утворення в рамках
єдиної держави і стосується не лише адміністративної сфери, а й інших сфер
життя і діяльності, а також деяких питань законодавства [4, с. 11].
Автономія – це самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах, передбачених конституцією [1, c. 21].
Процесуальний підхід розглядає автономію у динаміці. Для цього використовується термін «автономізація». Автономізація – це надання самостійності
частині або деяким частинам держави у вирішенні внутрішніх проблем [2, c. 9].
Українська дослідниця Т. Панченко виділяє два типи автономізації – адміністративна та політична. Перша передбачає право на самоврядування в адміністративній сфері. Під другою розуміють надання широкого внутрішнього
самоврядування, не лише в адміністративній сфері, а в інших сферах діяльності,
навіть у питаннях законодавства [2, c. 9]. Перший тип в основному зустрічається
у країнах з унітарною формою державного устрою і не містить в собі широких
повноважень. Другий стосується федеративних країн, які в основному складаються з різноманітних національних, етнічних або територіальних автономій.
Отже, термін автономія широко використовується у різноманітних гуманітарних дисциплінах – психології (автономія особистості), культурології (культурна автономія), у міжнародному праві (форма національного або етнічного
самовизначення) тощо. У політичній науці існує два основні підходи до пояснення автономії – понятійний та процесуальний. Перший розглядає її сутність,
другий розриває особливості розвитку та динаміки.
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ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА КУЛЬТУРУ
Стрімкий розвиток сучасного світу постає як співіснування різних культур
зі своїми цінностями і життєвим ритмом. Сучасні соціальні трансформації, що зачіпають в тій чи іншій мірі всі сфери життєдіяльності сучасного суспільства підпадають під вплив таких явищ як інтернаціоналізація, інтеграція і глобалізація.
Разом з інтересом до розвитку людської цивілізації стрімко зростає інтерес до глобалізації, і в такому контексті ми сміливо вже можемо говорити про
поняття глобалізації.
Вивченню та осмисленню глобалізації присвячено безліч досліджень, наукових, філософських, публіцистичних робіт. Однак при цьому, як зазначає У.
Бек, «глобалізація є ... найменш з'ясованим, ймовірно, самим незрозумілим, з аплутаним, політично ефективним словом [гаслом, зброєю в суперечці] останніх
років і залишиться таким в найближчим часом » [1, с. 40].
Один із розробників теорії глобалізації Р. Робертсон визначає її розвиток
як двоєдиний процес перетворення загального в особливе і особливого у загальне. Вчений дає таке визначення: «глобалізація відноситься до стиснення світу
та інтенсифікації світової свідомості як єдиного цілого. до конкретної гло бальної взаємозалежності та усвідомленню глобального цілого. » [2, р. 8].
Багато дослідників вважають, що глобалізація – процес формування якогось світового суспільства, що виходить за національно-державні кордони і
якому надано загальні економічні, політичні, екологічні, соціокультурні та цивілізаційні характеристики. [3, c. 9].
Наприклад, А. Аппадураі і Дж. Нейсбіт [4] розглядають глобалізацію як
систему «потоків» різних порядків, як сукупність найрізноманітніших процесів.
М. Уотерс визначає глобалізацію як сукупність матеріальних обмінів (в сфері економіки), інтернаціоналізації (в політичній сфері) і становленні глобальної культури [5].
Отже, у найзагальнішому вигляді глобалізацію можна визначити як складну, діалектично суперечливу трансформацію раніше мавших місце процесів
інтернаціоналізації економічного, політичного, соціального та культурного
життя людства, їх різке прискорення і глибоке якісне перетворення, що веде до
формування нових економічних, геополітичних, соціокультурних просторів.
Результат такої трансформації багато в чому залежить від форм і методів, якими вона здійснюється і буде здійснюватися [3, c. 13]
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Розглядаючи глобалізацію як багаторівневий просторово-часовий процес,
ряд дослідників (С. Хоффман, П. В. Малиновський) сходяться на думці, що він
структурно розвивається в трьох площинах: економічній, культурній та пол ітичній. Звідси можна виділити культурну глобалізацію, політичну глобаліз ацію, економічну глобалізацію. За С. Хоффману, глобалізація світової культури
викликає і неминучий процес створення культурного різноманіття, тобто плюралістичний синтез різних культур, спрямований на ренесанс звичаїв, цінно стей, норм національних культур (локоглобалізація). [6, c. 147]
Глобалізація в культурі не зводиться до тенденцій уніфікації та втрати
національної самобутності культур, до обов'язкової нівелюванню літературно художніх і культурно-світоглядних процесів. Навпаки, проблеми специфіки національних культур і національної ідентичності максимально загострюються.
«Пробуджується інтерес до традиційних форм культури, до історично сталого
класичної спадщини, до етнонаціональних культурних цінностей, відбитим у
рітуальнообрядових та інших формах» [7, c. 32]. Крім того, культурне самовизначення суб'єкта передбачає активну інтерпретацію моделей культурного розвитку інших спільнот і індивідуальностей, як і співвіднесення з ними. У
підсумку визначається варіативний, імовірнісний характер культурної ідентифікації. Соціальна ж ідентифікація потребує знаків, запозичених зі сфери культури , що дозволяють суб'єкту висловити і позначити себе в комунікаціях.
Принаймні ускладнення соціокультурної реальності (ініційованого, наприклад,
глобалізаційними процесами) зростає не тільки потреба в ідентифікації, а й можливість «імовірнісних структур» соціальної реальності, що породжують, у
свою чергу, множинність ідентичностей [7, c. 32]. Подібна концепція співіснування множинності ідентичностей, як можливої форми структурування нової
моделі світу, прийнятна саме для культурного простору. [8, c. 41].
Процес глобалізації культури у більшості концепцій глобалізації розглядається як своєрідна проекція економічних, політичних та інформаційних тенденцій. Глобалізацію культури неможливо оцінювати однобічно, вона
породжує не тільки різноманітні, але й взаємовиключні уявлення про культурні
перервах, дозволяючи людині одночасно усвідомити єдність світу і його культури і відчути специфіку окремих культурних світів. [9, c. 129-130].
Національна культура, точно так само як і нація, – досить складний соціальний феномен, саме цим пояснюється різноманіття підходів до їх визначення.
Національна культура гранично динамічна, вона виступає не тільки як актуальна культурна форма, відповідна уявленням про прогрес, сформованим в
рамках європейської цивілізації, але і як прогностична. Національна культура
гранично відкрита в тому сенсі, що вона здатна інтегрувати нову інформацію,
що привноситься ззовні і за походженням чужу, вона, зберігаючи специфічні
особливості етнічних культур, об'єднує їх на основі того спільного, що існує
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між ними, утворюючи єдиний культурний, комунікативний, інформаційний,
смисловий, ціннісний, символічний і ментальний простір. Якраз поєднання різних національних культур створює то культурне різноманіття, яке ґрунтується
на визнанні різноманіття цивілізацій, на толерантності ідеологій і політичних
культур і затвердження логіки компромісу і співпраці [10].
Глобалізація в культурі не зводиться до тенденцій уніфікації та втрати
національної самобутності культур, до обов'язкової нівелювання літературнохудожественних і культурно-світоглядних процесів. Навпаки, проблеми специфіки
національних культур і національної ідентичності максимально загострюються.
«Пробуджується інтерес до традиційних форм культури, до історично сталого класичної спадщини, до етнонаціональних культурних цінностей, відбитим в ритуально-обрядових та інших формах» [7, c. 32]. Крім того, культурне самовизначення
суб'єкта передбачає активну інтерпретацію моделей культурного розвитку інших
спільнот і індивідуальностей, як і співвіднесення з ними. В результаті визначається
варіативний, імовірнісний характер культурної ідентифікації. [7, c. 45].
Для вирішення проблеми захисту культурної ідентичності в 1998 р.
ЮНЕСКО розроблений міждисциплінарний проект «На шляху до культури миру»,
в якому особливу увагу звернуто на необхідність збереження полікультурності сучасного світу, що говорить про важливість збереження культурного різноманіття.
Сьогодні багато досліджень, присвячені глобальним процесам саме в галузі культури (це проблеми альтернативних моделей глобалізації, регіональної субглобалізаціі
і особливостей глобалізації на периферії), з середини 1990-х років стають центральними, що привертають увагу як громадського, так і наукової свідомості [11].
У листопаді 2001 р 31-я сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО прийняла
Загальну декларацію про культурне різноманіття. Стаття 1 цієї декларації говорить:
«Форми культури змінюються в часі і просторі. Це культурне розмаїття виявляється
в неповторності і різноманітті особливостей, властивих групам і співтовариствам,
що становить людство. Будучи джерелом обмінів, новаторства і творчості, культурне розмаїття так само необхідно для людства, як і біорізноманіття для живої природи. У цьому сенсі воно є загальним надбанням людства і має бути визнано і
закріплено в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь »[12, с. 5 – 6].
Прийнята Декларації ЮНЕСКО про культурне різноманіття супроводжується основними напрямками Плану дій і в якій пропонується нове розуміння
взаємозв‘язку між різноманітністю, діалогом і розвитком, ці три поняття взаємопов‘язані і дозволяють враховувати і оптимізувати культурні ресурси людства. Затвердивши цю Декларацію, держави – члени ЮНЕСКО зобов‘язалися
визнавати, захищати і активно пропагують блага, пов‘язані з культурною різноманітністю, на місцевому, національному та міжнародному рівнях.
Генеральна Асамблея Організації Об‘єднаних Націй 20 грудня 2002 року в
резолюції 57/249« Культура і розвиток »ухвалила проголосити 21 травня Всесвіт349

нім днем культурного різноманіття в ім‘я діалогу та розвитку і запропонувала всім
державам-членам, міжурядовим органам, організаціям системи Організації
Об‘єднаних Націй і відповідним неурядовим організаціям, серед іншого, інформувати громадськість про цінность і важливость розмаїття культур і, зокрема, сприяти за допомогою освіти та засобів масової інформації усвідомленню позитивної
ролі культурної різноманітності. 21 травня 2003 року вперше відзначався Всесвітній день культурного різноманіття в ім‘я діалогу та розвитку [13].
Таким чином, протягом останніх десятиліть, відбувається діалогізація культур на міжетнічному, міжконфесійному і міжурядовому рівнях. У діалог культур
виявляються втягнутими представники культурних спільнот і національних освітніх систем, інших цивільних інститутів громадських систем. Важливою характеристикою здійснюваного на межі ХХ-ХХІ ст. в глобальному масштабі діалогу
культур є те, що він відбувається в створеному нормативно-правовому полі, що
включає в себе не тільки міжурядові відносини, а й декларації, заяви і резолюції
таких значущих міжнародних організацій, як ООН і ЮНЕСКО.
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КОНЦЕПТ «l'action hors politique »: МІСЦЕ В ТЕОРІЇ ПОЛІТИКИ
ТА РОЛЬ В СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Політична історія пропонує нам постійне чергування періодів умовного
спокою і кризових моментів. Розум в пошуках закономірностей прив'язаний до
першого, природною перевагою. Але як з цієї «нормальності» пояснити кризи?
Класична точка зору, вже викладена Арістотелем, полягає в тому, що вони є
результатом порушення системи, порушення її рівноваги. Аналогічна теорія
хвороб в стародавній медицині. Впроваджена ідея економічної і соціальної еволюції, теорія руйнування стає основою теорії зростаючої невідповідності між
політичною системою і способом виробництва (Маркс). До цієї класичної теорії, чистої або модифікованої еволюціонізмом, можна протиставити романтичну теорію, яка не позбавлена аналогій з мікробною теорією хвороб. Особливо
це стосується авторів, які вороже відреагували на ідею «потрясінь», як нову
ідею про причини, які виявляють свою дисоціативну дію на стару рівновагу;
але навіть при цьому, «мікробна» ідея також приймається в значній мірі.[4]
Ці чудові погляди занадто глобальні, щоб забезпечити відповідну відпр авну точку для аналізу. З практичної точки зору, мені здається краще припустити, що надзвичайні дії критичних епох – це не що інше, як незвичайні події
звичайних дій, які відбуваються в часи умовного спокою. Іншими словами, «великі виверження» відбуваються з зачатків що мали місце в звичайний час або
представляють собою макроскопічні версії процесів, які спостерігаються під
мікроскопом в будь-який час.
Саме в такі моменти, в теорії наук що досліджують суспільство і суспільні процеси відбувається нові дослідження, збагачення або зміна класичних (або
тих що існували попередньо) теорій. Диференціація між конкретними дослідженнями і політичною теорією контрастує з органічними відносинами в усіх
інших науках: володіння теорією направляє практичні дослідження, результати
яких, в свою чергу, вносять поправки в теорію. Нічого подібного в політичній
науці: результати дослідження нових політичних процесів в різних місцях створюють нові теорії. Основна методологічна задача теорії полягає в тому, щоб
побудувати в свідомості модель, яка схематизує генезис явищ так, щоб існувала
відповідність між логічною послідовністю понять і хронологічною послідовністю спостережуваних явищ і ця відповідність перевірялась, тобто якщо така зміна зроблене в моделі, так і у відповідній частині реальності, це логічно
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призводить до тієї ж самої модифікації результату в моделі і в хронологічно му
порядку в дійсності. Модель, задумана таким чином, є провісником [5].
3. Навпаки, політична теорія носить характер наставника, натхненного
моральними вимогами. Теоретик перебуває при владі «законодавця»: якщо з акони, які він представляє, виведені з етичних принципів, вони не можуть бути
визнані недійсними в експерименті. Наприклад, теорія, яка засуджує вбивство,
не може бути модифікована цілями воєнних дій. Якщо закони, які представляє
політична теорія, є інструментальними щодо моральної мети яка повинна бути
реалізована, дослідження політичної реальності для дослідника стає неможливим, саме через можливу невідповідність результатів.
З іншого боку, по суті, теорія сингулярна, розвивається за часом і конкретним дослідженням, і в своєму розвитку теорії змінюються за допомогою
власне введеним, в той чи інший момент, законами в свою основу. Теорія ро звиваються як дерево, тоді як в політиці теорії розмножуються пліч-о-пліч. Отже, ця наука, оскільки вона є дослідженням політичної реальності, не може
мати «загальної основи», яка підтримує і живить всі його окремі галузі. Або,
щоб змінити метафору, немає єдиного шляху, що веде до «Ротонди», через яку
можна отримати доступ до всіх частин, які потрібно вивчати. Дослідники цих
різних сюжетів не поділяють загального недвозначного набору понять, так що
спостереження одного з них мають пряме значення для всіх інших[2]. Практично, через відсутність загального «набору інструментів», кожен дослідник запозичує їх зі знайомих йому дисциплін: історії, соціології, економіки, і т.д.
4. Характер політичної теорії тісно пов'язаний з різноманітними політичними реаліями які досліджували теоретики. Зокрема, в сучасний період теор етики все частіше пояснювали природу політичного, через зв'язок теорії
політики з переосмислення того, як ці ідеї можуть сприяти соціальним і політичним змінам. Ця критична переоцінка стала особливо важливою після лікв ідації як класичного лібералізму, так і класичного марксизму: політичних
ідеологій, що гарантують універсальну людську емансипацію, не кажучи вже
про надання концептуальних інструментів для розуміння унікальних політичних дилем, які стоять перед дослідниками політичного в XXI столітті.
Якщо існують різні ідеології і теорії, які стикаються з новими умовами,
існують також різні стратегії і тактики, які уможливлюють розуміння сучасності. У всякому разі, нинішнє століття все частіше повертається до проблем, пов'язаних з характером «політичного». Як ми визначаємо політичні дії і
політичні знання? Яким чином політичне пов'язане з культурними практиками
(будь то мистецтво, популярна культура або інформаційні мережі)?
Розглянуті вище умови розвитку теорії політики створюють відносну
свободу для дослідника: з одного боку використання загальнонаукової мови і
логіки дослідження залишається умовою отримання нових теорій і їх науковос352

ті, з іншого боку, при дослідженні нових явищ політичної реальності дослідник
не повинен виходити з існуючих класичних концепцій, бо в такому випадку
неможливо отримати нове політичне знання [3]. Фейєрабенд пропонує діяти
контріндуктивно – використовувати гіпотези, що суперечать добре підтвердженим теоріям або обґрунтованим експериментальним результатам. Таким чином,
можна уникнути обмеження наукової думки догматами, авторитетом старих
теорій, стандартизованим підходом до аналізу фактів і т. д. А також, створення
таких гіпотез допоможе краще зрозуміти загальноприйняті теорії, які на даний
момент вважаються дійсними. Багато властивостей і слабкі місця теорій виявляються не в порівнянні їх з фактами, а при порівнянні їх між собою. Саме епістемологічний анархізм дозволить не тільки якісний розвиток наукового
знання, а для дослідження політичної реальності – можливість отримати нові
результати які мають актуальну практичну цінність.
Саме це і стало вихідною точкою переосмислення класичної концепції
політичної дії. В українській політичній думці, зокрема Петро Панасович Шляхтун визначає політичну дію як відкритий тип політичної поведінки. Вся Веберівська концепція політичної участі зводиться до виконання тих чи інших
політичних завдань: від періодичної участі у виборах до займання посад в політичному апараті. В такому випадку політична дія не виходить за рамки політичної чи владної системи. Початок ХХІ століття поставив перед акторами
політичного процесу нові завдання: яким чином можлива трансформація або
еволюція владно-політичних систем за рахунок дій суспільства. Криза концепції прав людини в тоталітарних країнах демонструє цікаву, з точки зору системної теорії, тенденцію: будь які легальні, чи нелегальні способи висловлення
громадської незгоди з діями влади на національному рівні лише посилює кризу
і знижую рівень забезпечення основоположних прав і свобод людини (в роз умінні Європейської Конвенція з прав людини). Тобто з одного боку відбувся
значний ріст і становлення громадянського суспільства, що повинно забезпечити демократизацію політичної системи, і в той самий час відбувається зниження рівня свободи. Саме тут постає потреба в глибокому переосмисленні
практичних інструментів трансформації систем, а саме політичної дії.
Розглядаючи політичну дію, Ганна Арендт зазначає, що сучасна людина
заклопотана лише своїми утилітарними життєвими потребами, і добровільно
відмовляється від дії в політичному просторі публічності, нехтуючи тим самим
можливістю явити себе світові, показати іншим своє «Я». Таким чином, людина
перестає брати участь в суспільних справах, в світі в якому вона живе. Відбувається відчуження людини від світу. Арендт вважає, що зосередженість людини
на власному приватному житті, його відхід у свій внутрішній світ, ухилення від
публічного діалогу – одна з основних причин більшість соціальних проблем
сучасності. Вирішити їх можна, лише відновивши справжню політику, ту полі353

тику, в якій, змагаючись між собою і намагаючись переконати одне одного,
люди піклуються про загальний для них світі. Для того щоб реанімувати політичне життя як спільну діяльність людей, спрямовану на збереження і поліпшення загального для всіх нас світу, потрібно, щоб людина була залучена в
політичну діяльність як активна і діяльнісна.
В основі будь яких явищ і процесів лежить певний механізм, який піддається пізнанню. В такому випадку майбутнє можливо передбачити враховуючи всі
обставини і знаючи механізм що лежить в його основі. Але тільки людина може
створити або започаткувати/запустити щось нове. Призма перспективізму Ганни
Арендт, яку можна знайти і в буддійській філософії говорить що реальність світу в
якому ми живемо залежить від визнання себе і суб‘єктивного уявлення про реальність. Нічого не існує (поза нами) не визнавши що існує суб‘єкт пізнання («Я»). В
концепції дії, Арендт повертає до абсолютної персональної відповідальності за
здійснений акт. Аналізуючи тоталітаризм, історію нациської Німеччини і Голокост, політична мислителька (як сама себе дефініціює Ганна Арендт) вводить поняття ейхманізму, [1] тобто позиція людини яка позбавляє свої дії «мислення» –
відкидання власних людських потреб, і об‘єктивного погляду на віддалені результати власних дій. Будь які пояснення економічними, демографічними чи іншими
«глобальними» причинами, не будуть враховані судовим процесом при розгляді
відповідальності за персонально скоєні дій. Тому дія в політичній реальності розглядається в з вихідної точки персональної відповідальності.
Термін «поза політична дія» вперше був запропонований кандидатом політичних наук, Олександрою Купченко в рамках проекту «Вивчення аналітик і
практик: «Метафізики поза політичної дії». На мій погляд французький відповідник «l'action hors politique» є більш точним, оскільки прийменник «hors» в
буквальному перекладі означає те, що знаходиться поза межами і немає відношення до звичного функціонування.
Дискусія про «поза політичну дію» виникає як переосмислення політичної
реальность в ряді країн з недемократичними режимами та ліберальнокапіталістичних країнах західної Європи. Переосмислення можливостей учасників
громадянського суспільства здійснювати вплив на політичну систему зустрічає
важливу методологічну проблему: будь-які легальні та нелегальні способи висловлення суспільної незгоди з діями владних кіл є складовою політичної системи,
тому результат таких дій залежить в більшості від відкритості чи бажання представників влади до таких змін. В такому разі потенціал суспільства або окремих
його елементів здійснювати реальні політичні зміни нівелюється.
Епістемологічний анархізм дозволяє нам досліджувати і дефініціювати
цей термін не виходячи з класичних теорій праксеології. Що на практиці означає
звільнення від константи, що будь-яка дія яка має на меті вплив на політичну
систему є дією політичною. В той час як ми говоримо про дію поза- політичну.
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Метою «l'action hors politique» є трансформація політичної системи, і суспільства
вцілому, завдяки виходу за межі системи політичного.
Будь які легальні та нелегальні дії є частиною законодавства країни (конституції, адміністративного, кримінального кодексів і т.д.), а отже є складовою політичної системи. На будь яку таку дію, є відповідні легальні та нелегальні методи
реагування з боку системи. Саме це на наш погляд і унеможливлює ефективну
трансформацію систем, бо відсутній якраз той самий новий для системи (той що
знаходився раніше поза рамками системи) елемент за аналогіє мікробної теорії
хвороб. Саме таку дію, було запропоновано і окреслити як «l'action hors politique».
Цей новий елемент, який після моменту здійснення, включається в політичну систему і уможливлює її модифікацію. Саме тому, «l'action hors politique»
апелює до двох базових принципів: концепції абсолютної персональної відповідальності (за принципом Ганни Арендт) і відсутності подвійної етики. Останнє
означає неприпустимість продовження військових дій задля встановлення миру, посилення тотального контролю задля забезпечення свободи і т.д. «L'Action
hors politique» мають в своїй основі єдину універсаліську етику: мирне співіснування прямо означає не сприяння і не участь в будь яких збройних конфліктах, навіть на миротворчих, благодійних чи гуманітарних основах (бо це в свою
чергу пряма підтримка військових дій).
«L'Action hors politique» також виходить за межі політичного і публічного
мовного дискурсу: лінгвістична і символічна основа його позбавлена ідеологій і
маніпулятивних змістів.
Підсумовуючи викладене вище, концепція «l'action hors politique» – виходить за межі легальних та нелегальних методів висловлення політичної незгоди
і не знаходиться, до моменту здійснення, в системі політичного, має в основі
універсаліську (не подвійну) аксіологію, основана на «мисленні» (за Ганною
Арендт, п.6) і звільнена від ідеологічного політичного дискурсу і іделологічно
викривлених лінгвістичних смислів.
Пошук і використання таких методів трансформації політичних систем на
основі «l'action hors politique» є актуальним завданням для громадянського суспільства а подальше дослідження як її теоретичної основи і її місця в політичній реальності є запорукою еволюції систем політичного.
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СУЧАСНА ГІБРИДНА ВІЙНА: ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для людства гібридна війна не є новим видом війни, хоча вона й перетерпіла низку змін, починаючи з часів Римської імперії. На сучасному етапі свого
розвитку вона має значно складнішу та ширшу структуру, зокрема щодо методів ведення війни. Так, основними методами ведення війни є поєднання принципово різних типів і способів, які скоординовано застосовуються задля
досягнення основних цілей [1, с. 2]. Нині основним інструментом гібридної
війни є створення внутрішніх протиріч та конфліктів з подальшим їх використанням для досягнення політичних цілей. Створюються внутрішні суспільні
протиріччя через пропаганду з її переходом в інформаційну війну, економічні
проблеми через економічне протистояння з переходом в економічну війну та
протидію зв‘язкам «країни-жертви» з сусідніми країнами, відбувається підтримка сепаратизму і тероризму, іноді навіть актів державного тероризму. Також
відбувається сприяння створенню нерегулярних збройних формувань, подальше їх оснащення та матеріальне забезпечення. При цьому сторона-агресор залишається публічно непричетною до розв‘язаного конфлікту [3].
Після вдалого застосування цих методів агресор для закріплення успіху
намагається виступити в ролі миротворця у внутрішньому конфлікті. У випадках,
коли все ж не вдається закріпитись у ролі миротворця, застосовують інші методи
ведення війни із залученням у конфлікт на своєму боці третіх країн [1; 2; 4], класичні
прийоми ведення війни з прихованим локальним обмеженням із застосуванням
власних збройних сил. у XXI сторіччі простежується тенденція розмиття відмінностей між станом війни і миру. Війни вже не оголошуються, а коли почались, йдуть
не за звичним нам шаблоном. Відкрите використання сили, часто під прикриттям
миротворчої діяльності та посередництва у вирішенні кризи, повинно застосовуватися на фінальній стадії, як правило, щоб домогтися повної перемоги у війні [6].
Найчастіше дослідники схиляються до думки, що гібридна війна є тим
типом конфлікту, який дедалі частіше буде застосовуватись у ХХІ ст., тому що
вона є невід‘ємною частиною війн нового покоління [1, 2].
Досить часто гібридну війну плутають з «асиметричною» війною. Вони
дійсно є схожими за своєю суттю, однак світова практика свідчить, що спочатку застосовуються дії, характерні для асиметричної війни, а згодом (у сіру зро стання навиків повстанців) вони можуть трансформуватися в гібридну. Так,
Н. Попеску вважає, що в 2000 р. дії Хезболли проти ізраїльської армії вже були
варіантом гібридної війни [1].
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Варто зазначити, що існує певний зв'язок між західним способом ведення
війни з відносно новою концепцією гібридних загроз. Інакше кажучи, США,
НАТО та Ізраїль, з одного боку, випробували практику гібридної війни, а з іншого – відчули на собі весь смак гібридних дій з боку противника та розробили
відповідний план протидії.
Класичним прикладом сучасних гібридних воєнних дій називають війни в
Афганістані, зокрема дії СРСР на початку афганської війни (1979-1989 рр.), а
також дії США з підтримки моджахедів і в ході збройних конфліктів проти
Талібану. Більш досконалу форму гібридної війни можна спостерігати в діях
Російської Федерації проти України.
Нещодавно командувач збройних сил США в Європі генерал-лейтенант
Бен Ходжес заявив, що РФ через декілька років буде здатна одночасно вести
три операції без додаткової мобілізації, що РФ розробила схему сучасної гібр идної війни, яку успішно випробувала в Криму. Начальник Генерального штабу
Збройних сил Росії, перший заступник міністра оборони РФ генерал армії Валерій Герасимов на конференції в Академії військових наук в січні 2013 р. описав російську військову тактику так: акцент змістився на використання
політичних, економічних, інформаційних, гуманітарних та інших невійськових
заходів поряд із застосуванням протестного потенціалу місцевого населення.
Все це повинно супроводжуватися прихованими військовими операціями – наприклад, методами інформаційної війни і залученням спецназу [5].
Оскільки поняття гібридної війни стосується новітніх методів ведення
війни, загальний консенсус щодо його остаточного визначення знаходиться у
стадії формування. Автором концепції гібридної війни є Френк Г. Хоффман –
колишній офіцер морської піхоти, наразі науковий співробітник міністерства
оборони США. Він є потужним теоретиком в галузі збройних конфліктів і воєннополітичних стратегій. Cаме він заявив, що військові дії США в Афганістані та Іраку виявили недоліки в класичному розумінні складності сучасних воєн. Крім того,
культурна призма затримує інституціалізацію навиків, необхідних для поширення
операцій з підтримання стабільності та проведення операцій у боротьбі з повстанцями, наголосивши на подальшому поглибленому дослідженні гібридної війни.
На сьогоднішній день в умовах гібридної війни з Російською Федерацією
для України є дуже важливим дослідження світової практики та створення
українськими науковцями нових механізмів супротиву «державі-агресору» на
«гібридному» полі бою.
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КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ЯК МЕТОД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Культурна політика як специфічний і цілеспрямований метод державного
управління формується ще у кінці XVIII ст. У такому контексті варто зазначити, що власне концепція культурної політики розвивалась одночасно з тим, як
змінювався контент поняття ―культура‖. Аналіз міжнародних нормативноправових актів загалом свідчить про динаміку в розумінні терміну ―культурна
політика‖. Скажімо, у доповіді ―Політика у сфері культури – попередні міркування‖ заявлено про ―комплекс операціональних принципів, адміністративних і
фінансових видів діяльності та процедур, які забезпечують основу дій держави
у сфері культури‖. В такому контексті реалізація політики у сфері культури є
―всією сумою свідомих та обґрунтованих дій (або відсутність дій) в суспільстві,
направленої на досягнення певної культурної мети, за допомогою оптимального
використання всіх фізичних і духовних ресурсів, які має у своєму розпорядженні суспільство сьогодні‖ [12]. З визначення виходить, що культурна пол ітика характеризується якістю свідомого обдуманого процесу, в основу якого
закладені принципи та цілі, що обумовлюють діяльність і процедури з їхньої
реалізації на практиці. Позначені й основні суб‘єкти культурної політики –
держава і суспільство.
―Декларація Мехіко‖ визначила культурну політику як складову частину
всієї соціальної політики, що повинна інтегрувати суспільство. Документ сформулював основні принципи культурної політики, виходячи із широкого розуміння культури як комплексу ―характерних матеріальних, духовних, інтелектуальних і емоційних
рис суспільства, що включає в себе не лише різні мистецтва, а й спосіб життя, основні правила людського буття, системи цінностей, традицій і вірувань‖ [3].
Згодом основні орієнтири культурної політики обговорювалися на міжнародних форумах. Зокрема, « План дій з використання культурної політики в ін358

тересах розвитку» визначив зміст культури як увесь комплекс найяскравіших
духовних, матеріальних, інтелектуальних та емоційних рис, що характеризують
суспільство або соціальну групу. Нагальною потребою культурної політики
стало завдання розвитку та заохочення пріоритету культури миру, істотними
компонентами якої стали міжкультурний діалог і толерантне ставлення до носіїв іншої культури. На національному рівні ―План дій‖ рекомендував проводити
культурну політику, яка ―прагне створювати відчуття нації як багатоликого співтовариства в межах структури національної єдності – співтовариства, втіленого у цінностях, які можуть розділятися всіма чоловіками та жінками і давати
доступ, простір і голос усім його членам‖[11].
У Конвенції ―Про охорону та заохочення розмаїття форм культурного с амовираження‖ [13], культура розглядається як сукупність притаманних суспільству або соціальній групі відмітних ознак – духовних і матеріальних,
інтелектуальних та емоційних; крім мистецтва і літератури, вона охоплює спосіб життя, ―вміння жити разом‖, системи цінностей, традиції, вірування. Крім
того, зазначено, що процеси глобалізації, стимульовані швидким розвитком нових інформаційних і комунікаційних технологій, хоча й є викликом для культурного розмаїття, разом з тим, створюють умови для нового діалогу між
культурами та цивілізаціями. Визначено принципи збереження і сприяння плідного розмаїття культур: принцип самобутності, різноманітності й плюралізму;
принцип взаємозв‘язку культурного розмаїття і прав людини; принцип взаємозв‘язку культурного розмаїття і творчості; принцип взаємозв‘язку культурного розмаїття з міжнародною солідарністю і т. ін.
Важливо зазначити, що проблематика державної культурної політики все
більше привертає увагу світової наукової спільноти. У цій царині активно пр ацюють історики, філософи, культурологи, а з кінця 1980-х років долучилися
юристи, економісти, соціологи, політологи, фахівці в галузі управління.
Скажімо, наукова інтерпретація терміну ―культура політика‖ виокремлює
а) традиційний, структурно-інституціональний; б) функціонально-управлінський;
в) програмно-цільовий; г) правовий; д) структуралістсько-конструктивістський;
е) гуманітарний підходи до визначення культурної політики.
Всі вони фактично пов‘язані з існуванням трьох парадигм державної культурної політики у світі, які отримали назви: американська, британська та французька. Вирізняються вони рівнем державного втручання у процеси підтримки
культури, обсягами та механізмами недержавної підтримки митців і мистецьких
заходів. Так, американська модель (ринкова) відзначається децентралізацією підтримки культури, провідною роллю приватних спонсорів і фундацій, високим
рівнем власної господарської ефективності культурно-мистецьких закладів. Британська модель (партнерська) передбачає підтримку культури держави за принципом ―витягнутої руки‖, розподілом бюджетних коштів через автономні
359

недержавні й напівдержавні інституції. Французька модель (патерналістська)
зорієнтована на потужну й централізовану підтримку національної культури.
Жодна з цих моделей взаємовідносин держави з культурною сферою не існує
у ―чистому‖ вигляді, їх складові елементи знаходяться у постійній взаємодії.
Фактично йдеться лише про превалювання тієї чи іншої моделі під час вибору
тих чи інших напрямків та інструментів державного регулювання у сфері культури, а також реалізації культурно-політичних рішень.
Прикладом програмно-цільового підходу до поняття ―культурна політика‖ є наукові розробки югославських дослідників М. Драгичевич-Шешич і
Б. Стойковича, які стверджують, що ―культурна політика є свідомим регулюванням у галузі культури під час ухвалення необхідних рішень з усіх питань,
що стосуються культурного розвитку суспільства загалом‖ [4]. Науковці запропонували власну класифікацію державної культурної політики, виокремивши
п‘ять основних моделей: 1) ліберальна модель, обов‘язкову складову якої становить ринок культурних товарів і послуг; 2) частково-державна модель;
3) бюрократично-просвітницька модель; 4) престижно-просвітницька модель;
5) національно-емансипована модель.
У межах структуралістсько-конструктивістського підходу С. Манді вважає, що культурна політика – це надання засобів і можливостей окремій особистості познайомитися з культурною спадщиною минулого та культурним
потенціалом сьогодення у соціальному контексті. [9]. А. Мєшкова також стверджує, що оптимальна культурна політика виходить із сукупності універсальних
загальнолюдських норм і цінностей, національних традицій. [10]. О. Карпухін,
висловлює гуманітарну концепцію культурної політики та стверджує, що державна культурна політика – це ―специфічна діяльність держави, спрямована на
реалізацію права кожного вільного громадянина брати участь у культурному
житті суспільства, виявлення й облік культурного аспекту у всіх соціальноекономічних і технічних проектах, збереження та збагачення культурної самобутності народів під час розвитку культурних обмінів‖. [6].
Дослідження І. Горлової засвідчили, що культурна політика залежить від
двох найважливіших умов: по-перше, від розвитку культури відповідно до її
природи, основних закономірностей і вирішення завдань, що стоять перед нею;
по-друге, від існування взаємозв‘язку між концепцією розвитку й управління в
культурі з концепцією становлення нового суспільства, його політичною, економічною та духовною сферами. [2]. Л. Востряков розглядає державну культурну
політику як комплекс операціональних принципів, адміністративних і фінансових
різновидів видів діяльності та процедур, що забезпечують основу дій держави у
галузі культури, безпосередньо пов‘язаних із здійсненням публічної влади.[1].
Дещо інша класифікація взаємовідносин держави і культури запропонована А. Каменець. Автор визначає такі ролі держави в управлінні культурою:
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держава-помічник, держава-архітектор, держава-інженер, держава-меценат [5].
Цікавим є філософське подання проблематики Р. Зимовець на основі аналізу
взаємовпливу влади, зрозумілої як феномен життєвого світу, та культури як горизонту самоочевидного життєво світового знання [7]. О. Гриценко, розглядаючи
державну політику в культурній галузі як цілеспрямовану діяльність держави,
окреслює можливі домінуючі механізми впливу на культуру [3, с. 15, 19]. На думку О. Кравченка, поняття ―культурна політика‖ є одним із тих, змістовна контраверсійність яких ілюструє характер культурних і цивілізаційних процесів в
Україні, декларацією намірів держави щодо модернізації системи духовних
пріоритетів суспільства [8 , с. 115].
Висновок. Культура, з одного боку, є системоутворюючою духовною субстанцією, що забезпечує формування самобутніх просторово-часових вимірів
соціуму та відображає соціально-історичне розмаїття етносів і людських цивілізацій, з іншого – являється об‘єктом державного управління, визначається як
складно-структурована, динамічна система, розвиток якої здійснюється відповідно до синергетичних закономірностей і цілеспрямованого регулюючого
впливу з боку держави й її інститутів. Як об‘єкт державного управління культура – це цілісний комплексний процес, головним орієнтиром якого є людина, її
безумовний духовний розвиток і вдосконалення.
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(м. Київ, Україна)
ЩОДО КУРІННЯ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ
(ЗАБОРОНИТИ ЧИ ДОЗВОЛИТИ)
Тютюнокуріння – найбільш розповсюджена у світі шкідлива звичка. Про
шкоду куріння не лише для, власне, курців, а й для тих, хто знаходиться поруч
з`являється все більше даних. Куріння є соціальною проблемою суспільства, як
для курців, так і для некурящої частини. Для першої – проблемою є кинути палити, для другої – уникнути впливу тютюнокурців і не «заразитися» їх звичкою, а також – зберегти своє здоров'я від продуктів куріння, оскільки речовини
що містяться в диму, який видихається курцями не на багато безпечніше того,
якщо б людина сама курила. В результаті пасивного куріння щорічно вмирають
від раку легенів близько 3-х тис. людей, від хвороб серця – до 62 тис. 2,7 тис.
дітей з цієї ж причини гинуть в результаті так званого синдрому раптової дитячої смерті. Значно підвищується небезпека захворіти не тільки на рак легенів,
але і деякими іншими видами цієї страшної недуги.
Отже, заборона куріння – є вимушеною мірою державної політики щодо
підвищення якості життя населення. Та чи готове саме суспільство до таких змін?
За статистикою близько 30% українців є курцями, а тому питання щодо
виконання такого закону та роз‘яснення його положень є важливим для суспільства. Закон встановлює заборону на куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кал‘янів в громадських та інших місцях, а саме: у ліфтах і
таксофонах; у приміщеннях та на території закладів охорони здоров‘я; у пр иміщеннях та на території навчальних закладів; на дитячих майданчиках; у пр иміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та
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закладів фізичної культури і спорту; у під‘їздах житлових будинків; у підземних переходах; у транспорті загального користування, що використовується для
перевезення пасажирів; у приміщеннях закладів ресторанного господарства; у
приміщеннях об‘єктів культурного призначення; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ; на
стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.
Крім цього закон встановлює заборону і на куріння: у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та
аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в аер опортах та на вокзалах.
Законодавством передбачена також відповідальність за порушення законодавства про заборону куріння. Так Кодекс України про адміністративні пр авопорушення, а саме стаття 175-1 передбачає, що куріння тютюнових виробів у
місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, – тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого ч. 1 цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному
стягненню, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Як часто доводиться зустрічати порушення щодо куріння в заборонених
місцях? Чи згодні ми з такою забороною? Напевно що єдиної відповіді немає. А
може варто переглянути положення законодавства України, щодо заборони куріння у громадських місцях, а також визначення місць де курити неможна. Можливо краще встановити перелік місць де курити дозволено. Виділивши їх
відповідного кольору фарбою (помаранчевою, як у країнах Європи) і встановивши урну та сповістити відвідувачів графічною позначкою: ―Місце для паління.
Куріння шкодить Вашому здоров‘ю!‖. Тобто, Закон не забороняє курити, а навпаки – дозволяє, але лише у спеціально відведених місцях. Як відомо заборони
дуже рідко призводили до позитивних результатів. Отже ми пропонуємо внести
зміни в чинне законодавство і зобов‘язати місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування на відповідних територіях визначити місця
для куріння та обладнати їх необхідною інформацією та обладнанням. А це
значить, що всі інші місця – є місцями де палити заборонено!
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Секція VI
ФІЛОСОФСЬКІ СТУДІЇ: ТЕОР ІЯ І ПРАКТИКА
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ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА ЯК МЕТАФІЗИЧНА ПРОБЛЕМА
У ПРАКТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ ВІТТОРІО ГЬОСЛЕ
Вітторіо Гьосле – відомий сучасний німецький філософ – у своїй творчості порушує актуальні для сьогодення питання, зокрема щодо сутності техніки
та особливостей її розвитку, моральної оцінки капіталізму, щодо причин і сутності екологічної кризи. Останнє є винятково важливою проблемою, оскільки
йдеться про глобальну проблему сучасності, яка постійно заглиблюється. Учений характеризує екологічну кризу, спричинену людиною, як метафізичне зло.
Протиставлення людини і природи набуває сьогодні особливого онтологічного
значення, адже існує загроза власне людському буттю, а також існує загроза
буттю природи з боку людини. Людина руйнує природу, яка є основою її буття
(тобто, руйнує себе саму, власне буття). Як відомо, античними філософами людина могла розглядатися як мікрокосм, тобто малий цілісний всесвіт, який є
пов‘язаним із макрокосмом. Ця дуже продуктивна ідея й наразі є актуальною.
Як пише В. Гьосле, не вдаючись при цьому до подробиць античного трактування мікрокосму, в останньому у концентрованому вигляді є представленим все
буття. Тому людина – це така унікальна істота, яка є спроможною ставити питання про буття як таке [1, с. 181]. Так, існує питання про взаємовідношення
природи і духу. Дух через пізнання знімає зовнішній щодо себе характер пр ироди та є переходом від природи до ідеї [1, с. 203]. Філософ звертає нашу увагу
на те, що дух є частиною природи (маючи на увазі людську природу) і також є
її запереченням. Якби дух був би тільки частиною природи, то яким чином він
міг би реалізовувати свій руйнівний потенціал по відношенню до природи? Якби дух був би субстанцією, тоді руйнація природи не могла б привести до руйнації духу. Тільки людина з її суперечливою біосоціальною природою (тобто
організм, в якому втілився дух) може знищити природу, справедливо зауважує
В. Гьосле. Людина здатна вторгатися у природу, і міра її вторгнення залежить
від міри розвитку її духу.
Отже, екологічна криза, з точки зору В. Гьосле, у кінцевому рахунку є
проявом суперечливої людської природи, загостреного напруження між взаємопов‘язаними вітальним (природним) і духовним (граничним проявом розвитку життя). Якщо людина у своєму житті робить наголос на споживацьких
цінностях на противагу духовним, то довкілля розглядається нею як засіб задо365

волення людських потреб (утилітарних, здебільшого), і не розглядається як таке, що має самостійну цінність. Тоді довкілля руйнується, деградує, жива
рода знищується, переходить до стану неживої, яка також руйнується. Людина
теж має можливість загинути, знищити себе (перейти у небуття). Тобто, знищення природи людиною – це самознищення людини.
Дуже важливою є думка В. Гьосле щодо того, що тільки та філософія, яка
розглядає життя як основу духу, а дух як істину життя має шанс адекватного
метафізичного тлумачення екологічної кризи [1, с. 208]. Людина як духовна істота
є відповідальною за життя як таке, за історію людства в цілому. Міркуючи над
цим, ми переходимо до теми пошуку філософських засад сталого (або збалансованого) розвитку, і праці В. Гьосле є вагомим внеском у створення таких засад. Роздуми вченого спонукають замислитися над питаннями щодо критеріїв науковотехнічного прогресу, можливостей коеволюційного розвитку природи і суспільства,
створення оновленої системи цінностей, яка буде адекватною завданню подолання
екологічної кризи (та інших глобальних проблем), збереженню життя на Землі та
створення умов для прогресивного збалансованого розвитку суспільства.
Література:
1. Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі : пер. з нім. / В. Гьосле. – Київ :
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ГЕНДЕР ЯК НОВА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ПЕДАГОГІЧНІЙ ЕТИЦІ
Гендер створюється суспільством як соціальна модель жінок і чоловіків,
що визначає їх становище і роль у суспільстві. Гендерні системи розрізняються
в різних суспільствах, проте вони асиметричні: чоловіки і все «чоловіче – маскулінне» вважаються первинними, значущими і домінуючими, а жінки і все
«жіноче – фемінне» – вторинними, незначними із соціальної точки зору [2, с.9].
Дослідження гендерних процесів у суспільстві відображають асиметричні
культурні оцінки й очікування, що адресуються людям залежно від ї х статі. Із
часом майже в кожному суспільстві, де вказані характеристики мають два гендерні типи, одній біологічній статі нав‘язують соціальні ролі, які вважаються
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культурно вторинними. Соціальні норми змінюються з часом, проте гендерна
асиметрія залишається. Саме гендер є одним із способів соціальної стратифікації суспільства, який у поєднанні з такими соціально-демографічними чинниками, як національність, клас, вік, організовує систему соціальної ієрархії.
Формування гендерного підходу не випадково співпало з широким обговоренням філософських, моральних, педагогічних проблем про співвідношення
біологічного і соціального в природі людини. На Заході проблема ідентифікації
статі, з‘ясування ролі соціального, культурного, з одного боку, і біологічного, з
іншого, стали головною проблемою, яку обговорювали.
Започаткувавши нову парадигму мислення, де в центрі уваги опинилась
стать людини, гендерна методологія вивела на авансцену суспільствознавства
нові проблеми людського існування. Ці проблеми виявились універсальними,
оскільки стать (не тільки в особистому значенні, але і в значенні гендеру) – універсальна характеристика людського буття. Така банальна істина ігнорувалась,
як з‘ясувалося, при новому погляді на речі, в традиційному суспільствознавстві,
де «стать» і «людина» виявилися відірваними одне від одного. «Людиною» тут
був чоловік, «стать». І відповідно проблема людини була центральною проблемою філософії, проблема статі – другорядною. Психологія, була нейтральною
або «без статі» (І. Кон), також орієнтувалась на чоловічу норму [1, с.92].
Одна із особливостей сучасного етапу гендерних досліджень полягає в
тому, що їх об‘єктом, поряд з жінками, все частіше стають чоловіки. Одні автори вбачали проблему в тому, що гендерний клас або соціальна група відстають
від вимог часу: їхня діяльність і групова самосвідомість, уявлення про те, яким
може і повинен бути чоловік, не відповідають соціальним вимогам і підлягають
радикальним змінам. Інші автори вбачають у соціальних процесах загрозу
«природним» основам людської цивілізації і закликають чоловіків як традиційних захисників стабільності і порядку, покінчити з цією деградацією і повернути суспільство в спокійне і надійне минуле [1, с.562].
Як й інші гендерні категорії «маскулінність» не має однозначного визначення і має щонайменше три різні значення:
- маскулінність – це категорія, що означає сукупність поведінкових і психічних властивостей і особливостей, які об‘єктивно властиві чоловікам, на відміну від жінок;
- маскулінність – це категорія, що означає один із елементів символічної
культури суспільства, сукупність соціальних уявлень, установок і вірувань про
те, ким є чоловік і які якості йому приписуються;
- маскулінність – це система приписів, маючи на увазі не середньостатистичного, а ідеального «справжнього» чоловіка, це нормативний еталон чоловічості.
Але індивідуальні властивості, стереотипи масової свідомості і соціальні
норми, як і наші уявлення про реальне, бажане і про те, як повинно бути, ніколи
не співпадають. Тому існують не тільки різні канони маскулінності, але й різні
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парадигми її вивчення, які є взаємодоповнюючими. Тим більше, що вони реалізуються різними науковими дисциплінами.
Найбільш популярніша в гендерних дослідженнях така парадигма маскулінності та фемінності, як психоаналіз. Психоаналіз є універсальним у тому
значенні, що він ухвалює універсальні чоловічі властивості, а також механізми і
стадії формування чоловічого характеру. Однак вважається, що ці властивості
біологічно не задані, але формуються в процесі індивідуального розвитку, в р езультаті взаємодії дитини з батьками.
Однак більшість суспільствознавців і психологів ставляться до психоаналітичної парадигми скептично. Базові категорії психоаналізу – це не наукові
поняття, а метафори, його висновки не піддаються статистичній перевірці. Різні
школи і течії психоаналізу (Фрейд, Юнг, неофрейдисти, Лакан) концептуально
не поєднуються один з одним, одні і ті ж терміни означають у них різні речі.
Йдучи за буденною свідомістю, психоаналітичні теорії зводять маскулінність
до сексуальності або описують її в сексологічних термінах. Психоаналітична
парадигма дозволяє виразити і описати суб‘єктивні переживання чоловіків,
пов‘язані з «кризою маскулінності», але конкретно-історичні соціальні реалії і
особливо механізми соціальної зміни від неї вислизають.
У світлі психоаналізу маскулінна самосвідомість і поведінка стають продуктами наслідування й ідентифікації з конкретним чоловіком-батьком або його символічним образом.
Маскулінність та фемінність не пов‘язані з біологічною статтю, а складаються з відмінних психологічних характеристик, історично сформованих особливостями культури певного соціального середовища. Маскулінність асоціюється з
екстравертивністю, активністю, незалежністю, самовпевненістю, а фемінність – з
інтровертивністю, залежністю, несміливістю, сентиментальністю.
Чоловіче домінування виникло внаслідок того, що жінка, народжуючи й
виховуючи дітей, тим самим обмежує свою життєву діяльність лише материнством і хатньою роботою. Жінки були цілком залежні від своєї фізіології; часті
вагітності, клопоти з малими дітьми спричинили й залежність жінок від чоловіків як годувальників. Поступово відбувалася інституалізація патріархату як с истеми соціального контролю та порядку, трансформуючись з мікрорівня, зі
сфери приватних відносин у межах домашнього господарства, до макрорівня, в
систему суспільних відносин. Всі сучасні суспільства перебувають в ідеологічних тенетах патріархату, відрізняючись лише ступенем і характером прояву с оціальних нерівностей згідно соціального статусу чоловіків і жінок, тобто
ґендерних нерівностей [3, с.86].
Останньою в переліку теоретичних гендерних перспектив виступає феміністична теорія, основним положенням та відправною точкою якої є пригно блення, пригнічення жінки в суспільстві. Фемінізм, досить активно розвивається
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в напрямку вироблення практичних пропозицій щодо ймовірних шляхів подолання пригніченого становища жінки як соціальної проблеми суспільства.
Головним постулатом фемінізму є те, що тільки в інтересах усіх чоловіків –
зберігати патріархат, тобто такий соціальний лад, де жінки систематично пригнічуються чоловіками в усіх сферах життя. Адже в ідеальному суспільстві індивіди
повинні мати можливість виконувати роботи, які найбільше їм відповідають незалежно від статі. На противагу розподілу праці за статтю, фемінізмом висувається
концепція культурного розподілу праці, згідно з якою поведінка статей або вже
гендерна поведінка визначається рівнем культурного розвитку суспільства.
Основна риса жіночих досліджень – це розвиток колективних способів
дії. Хоча жінки – науковці, медики, митці і багато інших працюють на самоті,
вони часто об‘єднують свої ресурси (знання, навички та енергію) для колективної роботи, результат якої робить акцент не на індивідуальних зусиллях, а на
сукупних зусиллях групи. По-перше, колективна дія – це взаємна підтримка в
складних починаннях. По-друге, більшість проблем потребують експертизи не
однієї людини, а спеціалістів різного профілю або досвіду.
Для жіночих досліджень на першому етапі було важливим виявити і назвати
відмінності між чоловіками і жінками. Головне завдання полягало в наданні інформації від жінок і про жінок, щоб таким чином створити фундамент для нових теоретичних концепцій. З цього моменту важливими стали гендерні дослідження,
присвячені продовженню критики витіснення жінок і не стільки опису механізмів
влади, скільки критичному аналізу механізмів, пов‘язаних з ієрархізацією. На відміну від початкової критика стереотипних зображень жіночості одночасно намагається скорегувати зображення, тобто замінити їх на більш «правильні».
Фемінність та маскулінність як ідеальні частини цілого доповнюються
варіантами способів чоловічої – жіночої суб‘єктивації, що відображають прагнення до рівного входження в соціальне життя.
Визначення чоловіка і жінки, відмінностей між жіночністю і мужністю,
змінюється з плином часу. Різні уявлення існують одночасно, набуваючи більшої або меншої значущості; їх комбінують, співвідносять одне з одним, щоб
через відмінності між статями дати характеристики людини взагалі. Усвідо млення факту цих історичних змін відбулося не так давно, що дало поштовх для
досліджень, які стали однією з найбільш продуктивних галузей наукового пошуку у світі, результати якого наполегливо вимагають свого впровадження у
вітчизняну освітню практику.
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БІБЛІОТЕКА ЯК СУБ’ЄКТ КОМУНІКАЦІЇ
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
У сучасних умовах соціально-комунікаційна діяльність, інформація, інформаційні ресурси стають важливою рушійною силою в економіці, політиці,
соціальній, науковій, культурній та інших сферах життєдіяльності. Серед цих
питань чільне місце займає розвиток ринкових відносин та інформатизації бібліотек, які все більше вимушені заявляти про себе в соціально-культурному середовищі як суб‘єкти комунікації. У зв‘язку з цим активізується увага
науковців щодо дослідження різноаспектних проблем для подальшого розвитку
комунікаційної концепції бібліотек.
Національна бібліотека як соціальний інститут, який виконуючи свої основні функції, ще й передбачає постійну інформаційно-комунікаційну взаємодію на рівні реальних і потенціальних користувачів, а також – з установами й
організаціями, які сприяють чи забезпечують її функціонування.
Дослідженням вітчизняного досвіду в галузі теорії бібліотекознавства та
соціальних комунікацій присвячено публікації таких провідних дослідників, як
В. О. Ільганаєва, Д. Дуцик, Т. В. Добко, М. В. Вилегжаніна, В. В. Різун. та ін.
З огляду на це плідною видається думка українського дослідника
Д. Дуцика, який вивчаючи теоретичні аспекти комунікаційних процесів, намагається дати таке визначення поняття, що «соціальна комунікація» – використовується для визначення і характеристики численних зав‘язків і відносин, що
виникають у людському суспільстві [4, ст. 52].
Т. В. Добко розуміє під комунікаційним середовищем, «...сучасне комунікаційне середовище, яке вміщує: інформаційні ресурси, інструментарії оброблення інформації і засоби комунікації» [3]. В. О. Ільганаєва відзначає, що
«... сукупність умов матеріально-речових, субстанційно-змістових, технологічних,
організаційних, у яких здійснюється комунікаційна взаємодія і здійснюється
комунікаційний процес» [6]. М. В. Вилегжаніна акцентує, що комунікаційне
середовище дозволяє «... соціальним групам і структурам здійснювати передачу
та обмін інформацією в комунікаційній взаємодії в просторі і часі» [1].
Таким чином, ми бачимо, що значну різницю бібліотекам надає її зовнішня комунікація зі своїми користувачами, зі своїм найближчим соціальним середовищем, спонсорами, друзями бібліотеки, керівними структурами.
Також у своїй праці В.В. Різун зазначає, що «соціальна комунікація» – це
спілкування, обумовлене ситуацією та соціально-психологічними особливостями
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комунікаторів процесом, що передбачає встановлення та підтримку контактів
між членами певної соціальної групи. Така комунікація відбувається на основі
професійного чи будь-якого іншого об‘єднання учасників комунікації [4].
Німецький науковець Г. Гутброд та українець О. Беляков у своїй праці
подають авторське бачення технології розбудови ефективних міжгрупових комунікаційних процесів, в основу яких покладено такий носій інформації як
текст. Водночас у навчальному посібнику розглянуто і подано структурні схеми
створення таких документів як: прес-реліз, офіційне повідомлення, доповідна
записка, публічний звіт, діловий лист, проекти та плани подій. Також важливе
значення цього видання полягає в тому, що тут вперше запропоновано конкретні стандарти розробки відповідної документації, що є найактуальнішою проблемою в сучасній українській культурі масових міжгрупових комунікацій [2].
Нині прикладом слугує Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Інститут бібліотекознавства НБУВ, який щороку організовує для фахівців підрозділів бібліотеки професійні студії на базі інших великих наукових
бібліотек з метою ознайомлення з інноваційними напрямами обслуговування
користувачів, вивчення специфіки автоматизації бібліотечних систем та ін.
Отже, ефективна розбудова єдиного національного інформаційного простору України щодо забезпечення комунікативних потреб вимагає злагодженого
функціонування складної і, водночас, мобільної та гнучкої інфраструктури національної бібліотеки. Тому як провідний центр соціальних комунікацій, інтеграції та поширення наукової інформації, вона мусить органічно поєднувати
зусилля широкого кола спеціалізованих наукових учасників, які формують бібліографічні, реферативні, бібліометричні бази, ресурси нормативної та стандартизаційної інформації, різні документні фонди тощо.
Разом з тим, важливим завданням бібліотек є вибудовування нових стратегій задоволення інформаційних потреб суспільства в процесі становлення системи масових комунікацій.
Таким чином, проявляючи себе в соціальному просторі як соціально комунікаційний інститут і суб‘єкт комунікації, сучасна бібліотека буде залишатися необхідною та затребуваною.
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МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Як відомо, на сьогодні існує декілька понять, якими позначають термін
«Міжнародна інформація», вони визначають предмет міжнародних інформаційних відносин, об‘єкти і суб‘єкти таких відносин.
«Міжнародна інформація» вивчає природу, зміст, специфіку та закономірності розповсюдження міжнародної інформації у сучасному світі, інформаційні
ресурси та інформаційні потреби інформаційного суспільства, інформаційну культуру споживачів інформації, специфіку інформаційно-аналітичної діяльності
в міжнародних відносинах, засоби і методи добування й обробки документів
міжнародної інформації, міжнародну інформаційну діяльність та її види, інформаційну політику міжнародних організацій, технології міжнародної інформації, інформаційну безпеку [1].
Наразі, ми розглянемо лише два аспекти «Міжнародної інформації»:
- міжнародну інформаційну діяльність та її види;
- інформаційну безпеку.
Ми будемо поступово їх висвітлювати, щоб з‘явилося чітке розуміння
значення та важливості більш глобального дослідження цих аспектів у сучасному Світі.
Згідно зі ст. 50 Закону України «Про інформацію», міжнародна інформаційна діяльність полягає в забезпеченні громадян, державних органів, підприємств, установ і організацій офіційною документованою або публічно
оголошуваною інформацією про зовнішньополітичну діяльність України, про
події та явища в інших країнах, а також у цілеспрямованому поширенні за межами
України державними органами і об'єднаннями громадян, засобами масової інфор373

мації та громадянами всебічної інформації про Україну [2]. Можна сказати, що
суть цього положення в різних варіаціях наявна у більшості країн Світу.
Для того, щоб стало більш зрозуміло значення міжнародної інформаційної
діяльності, детальніше розглянемо її функції, основні види та напрямки, на які
вона поширюється.
Функції міжнародної інформації полягають в наданні узагальнень та
професійній оцінці інформації, в прогнозуванні міжнародних правових та економічних наслідків прийняття рішень у створенні обґрунтованих рекомендацій
для їх реалізації. Через обмін та інтерпретацію інформації аналізуються і плануються політичні дії. Кожна країна розглядає міжнародні інформаційні процеси як об'єктивну реальність і шукає можливості співпраці з монопольними
інформаційними центрами, які володіють 85% міжнародної інформації. Міжнародна інформація концентрується в міжнародних інформаційних потоках з безпрецедентним рівнем контролю над проходженням інформації, пропагандою
ідей і створенням іміджів. Цей контроль дає можливість формувати зміст міжнародної інформації: добирати інформацію за певними напрямками і впливати
на міжнародну громадську думку, культивуючи певні ідеї [3].
У Світі існує чимало організацій та корпорацій різного напрямку і впливу, які розповсюджують інформацію через інформаційні потоки, найбільшими
корпораціями є: CNN, BBC, DPA, Acosiation Press, France Press, Rater.
Основні напрямки інформаційної діяльності: політичний; економічний;
соціальний; духовний; екологічний; науково-технічний; міжнародний та ін.
Держава зобов‘язана постійно дбати про своєчасне створення, належне
функціонування і розвиток інформаційних систем, мереж, банків і баз даних у
всіх напрямах інформаційної діяльності. Держава гарантує свободу інформаційної діяльності в цих напрямах всім громадянам та юридичним особам в межах їх прав і свобод, функцій і повноважень [2].
Основні види інформаційної діяльності
Одержання
набуття, придбання, накопичення відповідно до
чинного законодавства документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами або державою.
Використання
задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.
Поширення
розповсюдження, обнародування, реалізація у встановленому законом порядку документованої або
публічно оголошуваної інформації.
Зберігання
забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв.
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Міжнародний обмін інформацією здійснюється на основі міжнародної
правової бази, яка регулює виконання та обмін різних видів інформації. В міжнародних правових документах зазначена така особливість інформації як належність
її до специфічного ринку товарів. Міжнародні відносини в галузі інформації підпадають під регулятивні дії загально визначених принципів міжнародного права,
які конкретизовані в міжнародних документах різної юридичної сили [3].
У зовнішній політиці будь-якої країни має бути постійно присутнім інформаційний захист національних інтересів держави. Інформаційна безпека виступає вагомою складовою національної безпеки. Вчені вважають, що поняття
інформаційна безпека слід розрізняти із поняттям безпека інформаційної
сфери. Під останнім розуміють стан захищеності створення, накопичення, зберігання, поширення й використання інформації [6].
Інформаційна безпека – це стан захищеності суспільства, держави, особистості, стан захищеності інформаційних ресурсів, які забезпечують прогрес ивний розвиток життєво важливих сфер суспільства [3].
Інформаційна безпека відіграє важливу роль у забезпеченні інтересів
будь-якої держави. Створення розвиненого і захищеного інформаційного сер едовища є неодмінною умовою розвитку суспільства та держави. Останнім часом в світі відбуваються якісні зміни у процесах управління, зумовлені
інтенсивним впровадженням сучасних інформаційних технологій. Разом з цим
посилюється небезпека несанкціонованого втручання в роботу інформаційних
систем, і вагомість наслідків такого втручання дуже сильно зросла. Як наслідок,
в багатьох країнах все більше уваги приділяється проблемам захисту інформації
та пошуків шляхів її вирішення.
Країни, які не можуть забезпечити власну інформаційну безпеку, стають
неконкурентоспроможними і, як наслідок, не можуть брати участь у боротьбі за
розподіл ринків та ресурсів. Можна стверджувати, що зникнення великих держав відбувалося не в останню чергу через неспроможність ефективного управління на власній території та невідповідність інформаційної структури новим
умовам існування. Отже, незаперечним є те, що в будь-якій розвиненій країні
має існувати система забезпечення інформаційної безпеки, а функції та повноваження відповідних державних органів повинні бути закріплені законодавчо.
Поняття інформаційної безпеки включає в себе з одного боку забезпечення
якісного інформування громадян та вільного доступу до різних джерел інформації, а з іншого – контроль за непоширенням таємної інформації, сприяння цілісності суспільства, захисту від негативних інформаційних впливів тощо. Рішення цієї
комплексної проблеми дозволить як захистити інтереси суспільства і держави, так
і сприяти реалізації права громадян на отримання всебічної та якісної інформації.
Комплекс питань інформаційної безпеки держави включає такі сфери
державної діяльності, як: захист та обмеження обігу інформації; захист інфо р375

маційної інфраструктури держави; безпека розвитку інформаційної сфери держави; захист національного інформаційного ринку; попередження
ного тероризму та інформаційної війни.
Існує два аспекти вивчення інформаційної безпеки в контексті національної безпеки. З одного боку, це самостійний елемент національної безпеки будьякої країни, а з іншого – інтегрована складова будь-якої іншої безпеки: військової, економічної, політичної і т.д.
Одним з найбільш повних визначень інформаційної безпеки можна вважати наступне: це такий стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави, при якому зводиться до мінімуму завдання збитку
через неповноту, невчасність і недостовірність інформації, негативний інфо рмаційний вплив, негативні наслідки функціонування інформаційних технологій,
а також через несанкціоноване поширення інформації. Це визначення тією чи
іншою мірою охоплює практично всі сфери інформаційної взаємодії суб‘єктів
держави [7].
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СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У СУСПІЛЬСТВІ
Історичним розвитком Зумовлено становлення інформаційного суспільства.
Інформаційна епоха – принципово новий етап у розвитку цивілізації, що характеризується новими якісними особливостями у порівнянні з попередніми періодами історії людства, і найголовніше – це те, що у наш час ключового значення
набувають інформація та знання. Інформація є одним з найцінніших ресурсів
суспільства. Сучасний розвиток інформаційного суспільства безпосередньо
пов‘язаний з необхідністю збору, накопичення, продукування, обробки, зберігання, передачі та використання величезних об‘ємів інформації. Інформаційна
технологія передбачає вміння грамотно працювати з інформацією.
Глобальній комп‘ютерній мережі Інтернет належить особливе місце в
процесі становлення інформаційного суспільства. Комп‘ютерні технології проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують розповсюдження інформаційних потоків, створюючи інформаційний простір, що є одним з найцінніших
ресурсів суспільства. Технології стають все більш популярними і поширеними,
відтворюючи вигляд навколишньої дійсності і змінюючи побут в житті кожної
людини. Саме за допомогою мережі Інтернет серед молоді пропагуються певні
цінності, світоглядні стереотипи та моделі поведінки. Новітні інформаційн і технології, за допомогою Інтернету, впливають на систему цінностей сучасної
студентської молоді.
Сьогодні важко собі уявити сферу діяльності людини, в якій не використовуються інтернет-технології. Вони не тільки наближають людство до загальної доступності інформації або інформаційних ресурсів, а й визначають
подальший розвиток всього суспільства. Це технології створення і підтримки
різних інформаційних ресурсів в комп‘ютерній мережі Інтернет: сайтів, блогів,
форумів, чатів, електронних бібліотек та енциклопедій.
Інтернет приносить величезну користь практично кожній сучасній людині. Цілком закономірно, що він став найпопулярнішим джерелом інформації та
набув у суспільстві оцінки найавторитетнішого ресурсу, оскільки пошук даних
у мережі зручний, простий, потребує значно менше часу, ніж інший спосіб пошуку необхідної інформації без допомоги електронних ресурсів (паперові матеріали, що зберігаються в бібліотеках, архівах тощо).
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Інтернет-технології швидко знайшли застосування в науці, освіті, зв‘язку,
засобах масової інформації, включаючи телебачення, рекламу, економіку, а також в інших галузях людської діяльності.
Постійний розвиток інтернет-технологій, створення глобальних інтеграційних ресурсів сприяє розширенню інтернет-аудиторії, що відбувається як на
рівні державних, комерційних, громадських установ – з метою вирішення найважливіших проблем економічного, політичного характеру, так і на рівні окремої людини – для забезпечення комунікаційних потреб, прояву творчості при
створенні інформаційних потоків. Інтернет Асоціація України оприлюднила
результати щоквартального дослідження аудиторії українського інтернету.
Згідно з даними дослідження, в Україні на початок 2017 р. користуються інтернетом 21,6 млн користувачів. Проникнення інтернету складає 64,8% [4]. Зростання інтернет-аудиторії, зі свого боку, спричиняє появу нових інформаційних
сервісів, ресурсів, великих інформаційних масивів.
З огляду на те, що інтернет-аудиторія розширюється, актуалізується питання дослідження та вивчення інформаційних процесів середовища Інтернету,
їхнього впливу на свідомість громадян, політичну, соціальну, культурну сфери
суспільства для врахування в інформаційно-аналітичній діяльності в процесі
підготовки інформаційно-аналітичної продукції та послуг, формування сучасного національного інформаційного простору [1].
Неможливо оцінити важливість застосування інтернет-технологій у сфері
освіти та науковій сфері. Вони стали засобом розповсюдження інформації, с ередовищем спілкування людей і мають широкі можливості для використання,
включаючи дистанційні курси, інтерактивні словники, енциклопедії, перекладачі тощо, користуватися якими можна не виходячи з дому, що значно полегшує процес навчання і самоосвіти. Інтернет-технології відповідають сучасним
світовим і європейським тенденціям, надають усім рівний доступ до якісної
освіти й при грамотному використанні сприяють розвитку особистості. Сього дні це джерело різноманітної інформації, один із засобів підвищення фахових
знань, отримання подальшої освіти, вибору майбутньої сфери діяльності [2].
Широке впровадження інтернет-технологій сприяє культурному обміну
та особистісному росту. Не завжди в реальному житті можливо ознайомитись із
шедеврами національної та світової літератури, музики, кіно, живопису. Тут
знадобляться інтернет-ресурси, що допоможуть краще пізнати світ. Сприяти
культурному збагаченню та художньо-естетичному розвитку можуть, зокрема,
пізнавальні телевізійні програми, відеофільми, художня література, інтернетсайти тощо, що збагачують поліхудожнє середовище, формують художню картину світу.
Інтернет-технології дають можливість користуватися віртуальними бібліотеками, які містять величезний запас інформації. Як правило, віртуальні біблі378

отеки надають своїм користувачам практично ті самі основні послуги, що й
традиційні бібліотеки. Проте, вони дозволяють значно покращити процес пошуку необхідного матеріалу, отримати доступ до бібліотечного фонду, представленого електронними аналогами різних видань (книг, журналів, газет
тощо). Також до переваг віртуальних бібліотек можна віднести можливість
використання бібліотечного фонду поза бібліотечною будівлею, відсутність
обмежень на одночасну кількість використання документів електронної бібліотеки, можливість використання документів в електронному вигляді з подальшою локалізацією окремих фрагментів [3].
Отже, сучасні інтернет-технології є своєчасним і необхідним явищем, що
дають можливість отримання новітніх знань. Мережа Інтернет стає ключовим
елементом у забезпеченні здійснення комунікацій, неосяжним сховищем і джерелом інформації, середовищем навчання та праці.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИМІР ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ
В СЬОГОДЕННІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Як відомо, українське суспільство являє собою самовизначену кровнодуховну спільноту українського походження, яка будує своє життя за українським стилем та зберігає цінності, властиві українському народові. При цьому як
свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна на тему:
"Мораль і життєві цінності українського суспільства", головними життєвими
цінностями українці вважають здоров'я (78,7%) і матеріальну забезпеченість
(72,4%) [1]. Саме ці цінності виступають основним аргументом в комунікаційній діяльності підприємств та організацій з українським суспільством. В сучасних умовах, коли на споживчому ринку пропонується безліч однотипних
послуг і продуктів, з практично однаковими цінами та якістю, наявність програми лояльності є одним з головних аргументів в конкурентній боротьбі.
Впровадження програми лояльності актуально практично для всіх підприємств
і організацій, незалежно від сфер їх діяльності, обсягу продажів і стадії розвитку.
Програми лояльності дозволяють активно залучати нових та утримувати
існуючих споживачів, будувати довгострокові відносин з ними, утримувати їх
та заохочувати, а також збільшувати їх задоволеність підприємством, товарами
або послугами, що пропонуються. Таким чином, програми лояльності застосовуються як невід'ємна складова комунікаційної діяльності підприємства.
Підприємства та організації разом з споживачами їхніх товарів та послуг
усвідомлюють спільну цінність програм лояльності. Так, за результатами дос ліджень Центру вивчення роздрібної торгівлі у Північно-східному університеті в
США можна констатувати, що 12–15% споживачів є лояльними до певного товару, послуги, бренду або самого підприємства. При цьому ця частка лояльних споживачів генерує від 55 до 70% товарообігу підприємства або організації [2, с.30].
На відміну від американських програм лояльності, в Україні частіше за все
використовуються програми лояльності, розраховані на кінцевих споживачів. При
цьому в Україні найбільш поширеними є середньострокові програми лояльності та
програми лояльності без обмеженого терміну дії. Це відображає властивість українського суспільства до тривалих, традиційних відносин між людьми.
Крім того, на відміну від західних, програми лояльності в Україні мають
певну специфіку в інформаційному вимірі. В більшості випадків вони зводить380

ся до маркетингових комунікацій підприємств та організацій з споживачами,
оскільки подача інформації наживо безпосередньо кінцевому споживачу має
найбільший вплив на їх лояльність. При цьому в умовах автоматизації програм
лояльності через впровадження CRM «власниками» програмного забезпечення
в більшості випадків є служби продажу чи ІТ, але зовсім не маркетинг [3], як це
прийнято в західних моделях систем лояльності.
Як бачимо, на вибір виду програми лояльності та заходів стимулювання
споживачів здійснює вплив сукупність багатьох факторів, як то: рівень сервісу,
якість товарів і послуг, цінова політика, мерчандайзинг, зовнішній вигляд персоналу та інше.
Проте першим та основним фактором впливу на споживачів є розуміння
та правильне використання засобів впливу виходячи з цінностей та властиво стей українського сучасного суспільства.
Програма лояльності – це пакет заохочень та привілеїв, методика надання
знижок, пропозицій, нарахування та списання бонусів. Програми лояльності
виступають ключовим елементом системи лояльності компанії в системі управління взаємовідносинами з споживачами [4,c.83]
Дослідження програм лояльності проведене авторами серед медичних закладів м. Києва показало, що успішно є та програма лояльності, яка враховує
індивідуальний підхід до споживачів медичних послуг та основні цінності укр аїнського суспільства, як то здоров‘я та матеріальна вигода.
Наприклад, ТОВ «Інститут вертебрології та реабілітації» (м. Київ) є лідером
у лікуванні захворювань спини без операцій. У своїй діяльності Інститут використовує програму лояльності фінансового типу, а саме, знижки для пацієнтів з повторним зверненням – 10% та для тих, хто привів знайомих – 20% для обох сторін.
Ефективність такої програми лояльності показує, що для отримання знижки 20%
пацієнти запрошують мінімум двох знайомих, адже рекомендації – це найкраще і
найефективніше джерело інформації в медичній галузі. У зв‘язку з цим, кількість
пацієнтів клініки за останні два роки зросла на 38% завдяки запрошеним, та на
54% збільшилась кількість повторних звернень. Також, для працівників клініки
діє знижка 50%, а консультація лікаря –вертебролога безкоштовна, що є елементом мотивації співробітників.
Для порівняння у центрі хребта EUROspine (м. Київ) розроблений інший
фінансовий тип програми лояльності. В центрі діє знижка 10% на курс лікування
для пацієнтів-родичів, які прийшли разом на консультацію. Також діє спеціальна
пропозиція по середам – безкоштовна консультація для всіх, майже всі відвідувачі
консультацій продовжують лікування через необхідність. У зв‘язку з цим кількість пацієнтів за останні два роки зросла на 43%, що є дуже високим результатом.
Враховуючи менталітет нашої країни, цінності та економічну ситуацію,
необхідність програм лояльності в медичній сфері є необхідністю, як для орга381

нізацій так і для пацієнтів. Адже це суттєва можливість зекономити на вартості
лікування пацієнтам, та лікарням добра можливість мати велику кількість нових клієнтів.
На лояльне відношення клієнта до організації впливає сукупність декількох факторів: інформаційна доступність, імідж, рівень сервісу, якість послуг,
цінова політика клініки, зовнішній вигляд персоналу та інше. Створення пр ограм лояльності в рамках загальної комунікаційної програми закладу і обраної
стратегії розвитку маркетингу дає змогу утримати постійних та залучити потенційних споживачів, стабілізує фінансові потоки та прибуток. Однак, при створенні програми лояльності слід враховувати, що успішно діючою є та програма
лояльності, яка сформована на результатах глибокого інформаційного дослідження потреб споживачів та суспільства в цілому.
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ДОКУМЕНТНИЙ ПОТІК ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТІК:
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
Інформація з будь-якої теми, проблеми, напрямку науки або практики завжди
зберігається не в окремих публікаціях, а в безлічі різних за структурою, цільовим
призначенням, мовою, авторством та географічною приналежністю документів. Це
призвело до введення до наукового обігу базового поняття – «первинний документальний потік», принципово важливого для подальшої побудови теорії й методики
інформаційних досліджень, розробки критеріїв оцінки поточних бібліографічних
видань (сьогодні база даних), вивчення стану інформаційних ресурсів.
Функціонування документних комунікацій як супровідної частини структури соціальних комунікацій, як зазначалось, передбачає постійний рух документів по комунікаційним каналам від комунікантів до реципієнтів.
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У документній комунікації у якості засобу комунікації виступає документ –
матеріальний (речовий) об‘єкт, на (в) котрому соціальна інформація зафіксована, що дозволяє її зберігати, а також передавати у часі і просторі разом з матеріальним носієм.
Сукупність документів утворюють документні потоки, масиви, ресурси,
фонди [1, с. 120].
Документ – засіб доказу для історика, першоджерело для працівника
управління – засіб фіксації, передавання інформації. Документи, як основний
вид ділової мови, носії інформації, є засобом засвідчення, доведення певних
фактів, отже є основою для прийняття рішень, узагальнень, для доказів, тобто
мають велике правове значення. Документи мають бути правильно складені за
формою (формуляр документа – образ, вид, форма) і за змістом, з дотриманням
відповідних кожному реквізитів – сукупності формальних елементів у складі
документа, відсутність яких прибавляє документ юридичної сили [4, с. 11].
Отже, документ є носієм об‘єктивної, достовірної інформації, матеріальним
об‘єктом з інформацією, закріпленою вигаданим людиною способом для передавання її в часі і просторі, і має, згідно з чинним законодавством, юридичну силу.
Документний потік – це рух документів у процесі їх виробництва, розповсюдження та використання в суспільстві, тобто сукупність розподілених у часі
й просторі документів, які рухаються комунікаційними каналами від створювачів до користувачів.
Термін «документний потік» мав декілька етапів становлення. На початку
ХХст., коли основним видом опублікованого документа була книга у науковий
обіг було введено поняття «книжковий потік». Термін «документний потік»
вперше було застосовано в архівознавстві, і його використовували в межах цієї
сфери у вузькому значенні, щодо функціонування лише ділових неопублікованих документів. У 1960-х роках, через бурхливий розвиток інформатики виникли
й почали вживатися як синоніми терміни «інформаційний потік», «документальний потік», «документально-інформаційний потік». У 1990-х роках розвиток
документознавства як міждисциплінарної узагальнювальної науки та розширення значення поняття «документ» привели до введення в науковий обіг терміна «документний потік» у широкому його значенні [2, с.13-14].
Інформаційний ресурс як об‘єкт, поєднує знання та інформацію. Для ефективного використання інформаційного ресурсу необхідно формування ціннісних рангів, в яких треба виділити ту частину, що може бути доступна усім
(тобто її обмеження шкідливе).
Рухомість – є спосіб існування документаційного потоку. Він постійно
змінює свій кількісний обсяг, темпи росту, типи, види і жанри вхідних елементів, матеріальні носії. Кожен новий документ, що входить у потік, змінює його
семантичну (змістовну) структуру, значимість і ціннісні властивості всіх попе383

редніх по темі документів. Змінюються і такі характеристики як інтенсивність
використання елементів потоку у суспільстві, темпи стар іння документації в
ньому, ступінь тематичної, просторової, мовної, авторської концентрації елементів потоку і т.д. Власне кажучи для потоку немає стабільних характеристик.
Щодо незмінної залишається лише його функціональна роль у житті суспільс тва як основного засобу збереження, накопичення і передачі відомостей про навколишній світ у часі і просторі [3, с. 15-16].
Перший з них багатий по характеру відомостей, традиційний, обов‘язковий,
але, по-перше, вимагає багаторічної роботи з певним мікропотоком документів;
по-друге, отримане «досвідчене» знання про потік документів практично не
піддається формалізації, тому залишається індивідуальним, не накопичуваним.
Як правило, таке знання складається з різноманітних відомостей про конкретні
книги даного потоку, тобто воно фактографічно не узагальнюється, ним важко
скористатися іншим фахівцям.
Другий підхід – функціонально-кількісне спеціально започатковане дослідження мікропотоку документів – немає поки що широкого розповсюдження
в інформаційному середовищі. Дослідження достатньо: трудомістке: для виявлення та багатоаспектного аналізу мікропотоку з річним об‘ємом 1000–1500
документів у середньому необхідно приблизно 330-350 годин. Це породжує багато проблем. Але й переваги.
Інформаційні ресурси формуються на основі початкової та похідної інформації, поперед за все як запаси ретроспективної інформації. За підсумком споживання інформації знову утворюється нова початкова та похідна інформація,
формуються або доповнюються інформаційні ресурси.
Створення, розвиток і використання інформаційних ресурсів – дуже складний і багатогранний процес. Інформаційні ресурси держави – це сукупність
бібліотечних в загальному сенсі фондів інтелектуальної праці людства, поєднана з інформаційною структурою суспільства, включаючи інформаційнокомунікаційні мережі держави [2; с. 22].
Інформаційні документи є важливою складовою інформаційних ресурсів.
Вони можуть бути частиною фондів інформаційних установ, елементом їх довідково-пошукового апарату або готуватися у відповідь на інформаційн і запити.
Відмінність інформаційних документів від інших є результатом опрацювання
інформації, що міститься в інших (джерелах) інформації.
Отже, інформаційний документ відноситься до вторинно-документального
рівня інформації і має властивості вторинного документа.
Таким чином, під інформаційним документом розуміють документ, який
призначений для оперативного ознайомлення із масивом опублікованих та неопублікованих первинних документів і є результатом аналітико-синтетичної
обробки первинної інформації, що міститься в них.
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Провівши дослідження, потрібно зробити певні висновки:
Документний потік – організована множина документів (первинних або
вторинних), що функціонують (створених, розповсюджених та використаних) у
соціальній середі. Він визначається як змінна у часі множина документів, що
знаходиться у русі, динаміці та характеризується інтенсивністю, котра виражається кількістю одиниць видань, публікацій, одиниць збереження і т.д. в одиницю часу (місяць, рік). Документний потік постійно поповнюється новими
документами, тому є унікальним способом накопичення повідомлень про навколишній світ. А інформаційний потік – стабільний рух інформації, спрямований від джерела інформації до отримувача, визначений функціональними
зв‘язками між ними. Поняття «документний потік» та «інформаційний потік» є
співвідносними, адже в будь-якому документі є інформація, яка зафіксована на
матеріальному носієві.
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EFFECTIVE ADVERTISING AND MARKETING COMMUNICATIONS
OF UNIVERSITIES AND EDUCATION
In the modern globalized society effective communication of universities and
education depends on different types of ads of education such as product advertising,
image advertising, comparative advertising, cooperative advertising, outdoors,
transport advertising, ads of cars trade marks, commercials, digital advertising, nontraditional advertising (Ambient Media) and others.
The designers use many different verbal parts to promote the education.
Naturally, advertising of education includes sign systems of animals, architecture,
space, color, light, gestures, music, etc [1, 25].
Communicative strategies in education involves various approaches and
grammar tools. They are visual comparisons, hyperboles, metaphors, metonymies,
personifications, oppositions, repetitions, paradox, and so on. We can make it by the
following semantic concepts – redundancy; continuum; zero morpheme; semantic
field, drama, testimonials, endorsements, narratives and so on.
All in all, advertising campaigns of education depend on the context and
intertextuality which are dealt with the ways of integrating advertising campaigns on
formal and content level. The numerous integrations are the synthesis of the traditional
and digital combinations of different marketing communications – advertising, PR, sale
promotions, direct marketing and merchandising communications [2, 234].
The main genres of PR and their application in marketing communications
education are events (international conferences, seminars, forums and meetings), product
placement (architecture, institute or concert hall, exhibition centres), calendars (specific
PR communication at the anniversaries or famous dates), art-events (presentation, photoexhibitions, galleries etc) and brand books of universities and schools.
Thus, effective communication of universities plays the important role in the
providing of education. There are many tools of the academic promotion such as
product advertising, image advertising, comparative advertising, cooperative
advertising, outdoors, transport advertising, ads of cars trade marks, commercials,
digital advertising, non-traditional advertising etc.
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ВПЛИВ ЕСТЕТИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРИЛАДІВ НА ЇХ РОЛЬ
У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО СЕРЕДОВИЩА
Беззаперечним фактом нашої сучасності є те, що енергоефективність і
енергоефективні прилади стали невід'ємними частинами нашого життя. І так
само беззаперечно є те, що естетика їх зовнішнього вигляду і їх місце в середовищі стали першочерговим завданням для дизайнерів. Саме зовнішні властивості, наряду з технічною функціональністю, впливають на попит та доцільність
використання цих приладів.
Якщо архітектурне середовище розглядати в більш широкому аспекті як певну
структуру комплексної системи, що проектується, то поняття «формотворення» може
розповсюджуватися на різні рівні архітектурно-дизайнерської діяльності [1, с.62].
Досить потужним методом формування такого середовища є структурне
формотворення. Це зумовлено тим, що структура має техногенне математичне
коріння і водночас всі технічні елементи, в тому числі енергоефективні прилади, мають структурну основу. Якщо розглядати принципи взаємодії енергоефективних технологій та структурного формотворення в дизайні середовища,
можна виділити декілька напрямків: стильові, композиційні, соціальні, естетичні та урбаністичні.
Варто почати зі стильових принципів. Говорячи про історичні стилі в дизайні,
які здатні поєднати енергоефективність та структурне формотворення, то можна
виділити три напрямки: еко-напрямок, параметрика та аскетизм. Ці стильові напрямки повністю відповідають філософії, закладеній в основу енергоефективності, яка
прямує до збереження та відновлення екологічних та енергетичних ресурсів, а
також вимагає абсолютної відмови від людських надпотреб.
Середовищу, створеному відповідно будь-якому іншому історичному
стилю, також можна вдало надати енергоефективності, використовуючи композиційні методи. Найбільш вдалим композиційним методом взаємозв'язку енер388

гоефективних елементів та структурного формотворення є модульність. Цей
метод також може бути застосовано як при розміщенні енергоефективних елементів у внутрішньому і зовнішньому середовищі так і в проектуванні самих
елементів. В обох випадках модуль слугує засобом гармонізації цілого і його
окремих частин. Кожен енергоефективний елемент може складатися з певних
модулів і водночас бути модулем в більш глобальній структурі. До того ж можна розглядати випадки, коли модульність виступає не лише як спосіб розрахунку розмірів і співвідношення, а й коли модуль є частиною структури у вигляді
геометричної площини або форми і функціонує як автономно так і в сукупності.
Якщо говорити про соціальні напрямки взаємозв‘язку енергоефективних
технологій та структурного формотворення, то варто виділити відмову від надпотреб, зміну цінностей, а також досягнення психологічного комфорту.
Естетичне сприйняття – здатність виділяти в мистецтві і житті естетичні
якості, образи і переживати естетичні почуття. Останні, в свою чергу, є емоційними етапами, пов'язаними з оцінним ставленням людини до явищ дійсності і
мистецтва. Естетичні смаки – здатність оцінювати витвори мистецтва, явища з
позиції естетичних знань і ідеалів, які обумовлені соціально і індивідуально психологічно [3, с. 47-49]. Основа естетичного напрямку – поєднання природного та техногенного, вдосконалення формотворчого процесу, ускладнення його
структурної складової.
І останній напрямок – урбаністичний, а саме: неоурбанізм, теорія про
злиття міст та теорія про місто, як енергоефективний механізм. Цілі, які ставить перед собою цей напрямок – це зниження залежності людини від автомобіля і зниження негативних аспектів розростання міст за рахунок сільської місцевості. Це
система, в якій існує монофункціональне зонування території, в результаті чого житло розміщено на околиці міста, далеко від необхідних магазинів і індустрії [2].
Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу диктує умови для формування простору існування. Дуже важливе вдале поєднання надсучасного технічного оснащення з комфортним, безпечним та гармонійним середовищем.
Існують безліч методів проектування новітнього середовища для життя, але основним для дизайнерів сьогодні став метод глибокого аналізу досягнень науки і
техніки і застосування їх у своїх проектах.
Література:
1. Ефимов А. В. и др. Дизайн архитектурной среды: Учеб.для вузов/ Г. Б. Минервин,
А. П. Ермолаев, В. Т. Шимко, А. В. Ефимов, Н. И. Щепетков, А. А. Гаврилина, Н. К. Кудряшев. – Москва : Архитектура-С, 2006. – 504 с., ил.
2. Новый урбанизм: традиционный дизайн для качественной жизни/ Адам Миллер.
Великая Эпоха (The Epoch Times).

3. Мартынов Ф. Т. Основные законы и принципы эстетического формообразования и
их проявление в архитектуре и дизайне. Учебное пособие.– Екб.: «Уральский архитектурнохудожественный институт», 1992, 107 с.
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ЗАСТОСУВАННЯ БІОНІЧНИХ ФОРМ
У ПРОЕКТУВАННІ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ
Мета: дослідження закономірностей у розвитку природних форм, які
шляхом біотектонічного моделювання використовуються у формоутворенні в
архітектурі та дизайні. Зокрема методика біонічного моделювання форм може
використовуватись у пошуку об‘ємно – просторової композиції великих зальних споруд: театрів, кінотеатрів, аквапарків, цирків, виставкових центрів, художніх галерей, виробничих цехів підприємств, великих спортивних центрів.
Методологічною основою біонічних досліджень незалежно від того, чи
виявлені ними принципи побудови форми або знайдена сама форма, є порівняльна характеристика в залежності від функції і конструкції. В аналізі функції і
форми полягає специфіка біоніки взагалі і зокрема архітектурної біоніки, яка
завжди прагне отримати образну форму[3]. Методика біонічного моделювання
форм може використовуватись у пошуку об‘ємно – просторової ідеї великих
залів. Спортивні споруди потребують пошуку в природі можливостей покриття
великих просторів.
Наукова новизна: розглянуто просторові криволінійні форми, що фіксують
жорстке стійке покриття. Легкість, простота форма, доступні будівельні матеріали
й красивий естетичний вигляд таких конструкції робить їх перспективними в
архітектурній і дизайнерській практиці.
Сучасний біодизайн відіграє дуже важливу роль у процесі формоутворення
навколишнього предметного середовища. Біоніка є основою біодизайну і слугує
«базою даних», «бібліотекою» можливих об‘ємно просторових вирішень, які підказує проектувальникам сама жива природа. Багато відомих вчених, таких як
Леонардо Да Вінчі, Антоніо Гауді, Ле Корбуз‘є, Сантьяго Калатрава, Оскар Німеєр, Заха Хадід неодноразово використовували теми біопрототипів в архітектурному і дизайнерському формоутворенні, запозичуючи у природи ідею
об‘ємно – просторового вирішення об‘єкту, можливі деталі, конструкції, колір,
фактуру і т. ін. Анатомія, біоніка та зоологія дають фахівцю широкий спектр
можливих ідей для дизайну, запозичення прийомів і принципів формоутворен390

ня в живій природі. Але форма, або принципи організації природи не можуть
бути наосліп перенесені в архітектуру, або дизайн, оскільки матеріал та конструкція в живій природі кардинально відрізняються від матеріалів та конструкцій які застосовуються в дизайні.
В процесі біотектонічного моделювання системно аналізуються форми
живої природи, створюються проміжні моделі, які на основі варіативного відбору та заздалегідь визначеними критеріями якості обираються серед чисельних варіантів можливих об‘ємно – просторових вирішень.
Освоєння аналогів у біодизайні вирішується порівняльним зіставленням
штучних і природних різноманітних форм та систем живих організмів [1]. Єдність матеріального світу обох систем уможливлює зовнішню імітацію – від
прямого копіювання форми, структури і колористики до аналізу та інтерпретації різноманітних систем на загальному і клітинному рівнях у нових матеріалах
та умовах функціонування, тобто «від форм» і фактури в живій природі до форми та фактури в дизайні.
Використання біоніки в середовищному формоутворенні запозичує у
природи саму ідею об‘ємно – просторового вирішення об‘єкту, можливу оригінальну форму архітектурної чи конструктивної деталі.
Основна ідея біодизайну – використання природних об‘єктів як зразків
для штучного формоутворення – має дуже давнє походження, оскільки такий
вид діяльності почали застосовувати люди ще на світанку свого існування.
Запозичуючи відповідну форму живої природи в архітектурі або дизайні
проектувальники враховують всі вимоги щодо умов формоутворення земне тяжіння (тектонічність об‘єкта), закони гідродинаміки, конструктивні рішення та
закони композиції.
Основні принципи біодизайну знаходять місце у художньо – проектній
діяльності, спрямованій на використанні природних закономірностей роботи
біологічних систем в організації великих архітектурних об‘єктів і значних нас елених територій, природо – інтегрованій архітектурі, біонічній урбаністиці й
дизайні ландшафту.
Практика показує, що таке завдання можна розглядати лише як ідеал.
Складність цілісної форми, що відповідає безлічі вимог – функціональних,
конструктивних, естетичних, економічних та інших, ускладнює створення розвинених комбінаторних систем «в чистому вигляді». Тому при їх проектуванні
ця ідея виступає лише як стимул, а за основу формоутворення беруться ті ел ементи форми, з яких можна створити комбінаторну систему – геометричну,
конструктивну, просторову, колірну і інші [2].
Основні проблеми біодизайну пов‘язани з переходом від природного прототипу до предметного об‘єкту. Основними тут є переходи від форми, фактури, матеріалу
та кольору в живій природі до форми, фактури, матеріалу та кольору в дизайні [1].
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Виходячи з умов формоутворення та чинників, що справляють вплив на
них можна сформувати основні принципи застосування біотектонічного моделювання в архітектурі та дизайні: універсальність, комплексність, відкритість та інформативність, трансформативність, адаптація законів розвитку природи до об‘єктів
проектування, врахування ергономічних вимог в проектуванні середовища.
Процес біотектонічного моделювання проходить три основні стадії: «аналіз»,
«моделювання» і «проектування».
Сфера моделювання в архітектурній біоніці обмежена специфікою архітектурної творчості, що, в свою чергу, визначає коло питань, які вирішуються
за допомогою вивчення живих систем в природі з подальшим співвіднесенням
результатів з завданнями архітектури. Таке моделювання передбачається на
всіх рівнях (крім, можливо, соціального) і стосується знайдених в природі закономірностей, властивостей, структур, матеріалів і конструкцій [2].
Необхідно відзначити дуалізм, який відчуває кожен дослідник, який
займається біонічними моделюванням. З одного боку, моделюючи відомими
засобами дослідник, власне, займається «перекладом» біонічних структур в архітектурно-просторові на доступному рівні знань і техніки. З іншого боку, природно припустити створення зворотного підходу до моделювання в архітектурній
біоніці. Він передбачає спочатку моделювання на основі природно-наукових і
технічних передумов, що випливають з тих чи інших архітектурно-будівельних
завдань, і потім звернення до природних форм як об'єктивно існуючим цілісним
моделям за підтвердженням правильності результатів моделювання або їх оцінки з
позицій оптимальності (техніка ↔ природа) [2].
Закони гармонії природи, що використовуються в архітектурі і дизайні,
роблять свій внесок і в формування дизайну як мистецтва. Без сумніву, гармонія – ознака краси живої природи й ознака її структури, яка складається з: урахування закономірностей побудови форми (системи просторової організації,
пропорцій, ритмометричних співвідношень, рівноваги); логічності й граційності
ліній форми, її легкості (або масивності); просторової форми, що зігнута в
трьох напрямках, криволінійність її абрис-контуру; «живості» й органічності,
що виявляються в різноманітності їх характеристик; цілісності й композиційної
єдності остаточного архітектурного рішення [4].
У результаті використання біоструктур у дизайні можуть бути досягнуті
креативні візуальні ефекти та домінантні естетичні характеристики. У деяких
випадках біоформи в архітектурі стають засобами досягнення не тільки худо жньої виразності, але й формування самого образу споруди або комплексу (наприклад, «Дженерал Моторс» у Детройті (США), образ птаха з розкинутими
крилами аеропорту ім. Кеннеді (Е. Саарінена), храм «Лотос» в Індії, Ейфелева
вежа в Парижі, комплекс Сіднейської опери (Австралія), комплекс громадського
центра м. Бразиліа архітектора О. Німейєра тощо.
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Структурні рівні просторового формування біонічної споруди відповідають
законам формоутворення в живій природі. Просторове формування споруди, що
має розвиток за вертикаллю можна визначити трьома структурними рівнями.
Перший рівень – загальний, який показує як формується вертикаль, форма, конструктивна (морфологічна) схема, її склад, елементи й побудова. Цей рівень віддзеркалює взаємозв‘язок складових частин просторово-тектонічної структури
залежно від факторів навколишнього середовища. Другий рівень вказує на будову вузлів, що формують вертикаль несучої частини, яка за допомогою в‘язкопластичних деформацій може адсорбувати механічну енергію яка забезпечує
гнучкість динамічній системі й велику несучу здатність. Третій рівень – дизайнерський, який наближається до визначення параметрів простору з находження
об‘єкта через неперервний розвиток архітектурних просторів (їх збільшення або
зменшення) з‘являється необхідність в створенні рухливої (динамічної) модульної системи неевклідової геометрії, загальними критеріями оцінки якої будуть
органічно синтезовані категорії «простору» й «часу».
Висновки. Дослідження гармонії форм в живій природі з дизайнерськими
і архітектурними цілями має не тільки естетичне, але і утилітарне значення.
Правильне застосування об'єктивних законів проаналізованих природних форм
дають можливість створювати зручні, економічні, красиві рішення архітектурного
простору. Гармонія своєю суттю передбачає міру, рівновагу частин, перехід
однієї енергії в іншу, і дотримання енергетичного балансу.
Основою використання законів гармонії живої природи в дизайні можуть
служить тільки характерні властивості форми, а не пряме форм живої природи і
механічне їх перенесення в дизайні.
Ключові слова: біоніка, історичний аспект розвитку біоніки, методи та
принципи біоніки, біонічне моделювання, просторово – предметне середовища,
проектування спортивних центрів.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЗИМОВИХ САДІВ
В давні історичні часи розвитку європейського садово-паркового мистецтва зимовий сад являв собою оранжерею, що поступово увійшла в моду і стала
частиною великосвітського життя аристократії. На початку 17-го століття
з‘являтися перші прототипи оранжерей і зимових садів. Споруди, які спершу
використовувались для вирощування південних рослин, ставали місцям для зустрічей і проведення вільного часу. Здебільшого, це були великі, теплі і світлі
приміщення, де росли екзотичні рослини, співали рідкісні птахи, стояли вишукані меблі, струменіли фонтани. Проте ідея безпосереднього зв‘язку між житловими кімнатами й оранжереями була реалізована лише наприкінці 19-го
століття. У 80-х роках минулого століття зимові сади зазнали своєрідного відродження: швидко завоювавши популярність в країнах Європи і Америки, в
наш час в наш час вони в багатьох країнах широко використовуються у якості
структурного елемента житлових і громадських будівель.
В сучасному розумінні зимовий сад – це, в принципі, одна з кімнат житлового будинку, але особлива, своєрідний «напівдім-напівсад». У цьому і полягає головна відмінність зимових садів від оранжерей: останні не є частиною
житлового просторів, а лише спорудами для вирощування рослин, як правило,
відокремленими від будинку. Таким чином, зимовий сад – це особливе багатофункціональне приміщення, яке може бути продовженням вітальні, кабінету,
їдальні, творчої майстерні, басейну. Зимовий сад може бути прибудованим до
будинку або розташовуватися на верхньому (горищному) поверсі.
Головною архітектурною ознакою зимового саду є наявність максимально – можливої площі засклених поверхонь його огороджуючи конструкцій,
включаючи поверхню даху. Існує декілька варіантів розташування зимового
саду. Один із найбільш розповсюджених – скляні прибудови до будинку, які
з‘єднуються з кімнатами через двері, арки, галереї. Часто зустрічаються і інші
варіанти : наприклад, двофасадний зимовий сад, об лаштований на розі будинку; винесений за периметр будинку сад у вигляді багатогранника або круга; сад,
інтегрований у внутрішню структуру будинку. В залежності від того, на якій
стороні будинку буде розташований зимовий сад, можуть відрізнятися його
конструктивні рішення, функції (відпочинок, прийом гостей, вирощування ро слин) і види рослинності.
Зимовий сад – це естетичний, але складний організм, нормальне функціонування якого пов‘язане з урахуванням в процесі проектування комплексу чин394

ників, таких, як місце розташування зимового саду, його форма і розміри, ухил
даху, конструктивні особливості; система вентиляції та інші, що мають вирішальне значення для забезпечення сприятливих і комфортних умов експлуатації
згаданого об‘єкта. Орієнтація зимового саду на сторони світу може бути любою –
від південної до північної. У той же час кожен варіант орієн тації має свою специфіку, яка крім усього іншого, визначається задумом його власника: передбачений сад для вирощування рослин і відпочинку, чи там будуть розташовані
кабінет, їдальня, загальна кімната тощо.
Так, орієнтація на південь дає найбільшу можливість економії енергії
(ефект теплиці). Але при використанні такого саду як житлової кімнати нео бхідно встановлювати в ньому порівняно дорогі вентиляційні і затінюючі пристрої, так як кімната в сонячні дні буде значно прогріватися, особливо влітку.
Зимовий сад, орієнтований на північ, відіграє роль кліматичного буфера, бо вітер і холод не досягають стін безпосередньо житлової частини будинку. Тому
північний зимовий сад може використовуватися як продовження кухні та їдальні, або як невеликий зелений оазис в житловому приміщенні. Зимовий сад,
орієнтований на схід, має особливу привабливість рано – вранці з першими
променями сонця, проте у другій половині дня у ньому уже не так комфортно.
В зимовому саду, орієнтованому на захід, денне тепло збережеться до пізнього
вечора, тому для захисту від яскравих літніх сонячних променів тут рекомендується встановлювати затінюючі пристрої (жалюзі, маркізи, ролети).
За своїм призначенням і потребою в опаленні можна виділити наступні
типи зимових садів: буферний тип – нежитлове, не опалюване приміщення (засклені балкони, лоджії, вхідні тамбури); сезонно-житловий, неопалюваний,
слабо озеленений зимовий сад (засклені веранди, що озеленюються лише с езонними видами рослинності); постійно – житловий зимовий сад – опалюване і
озеленене приміщення певного функціонального призначення, що спеціально
проектується як теплиця, приміщення для басейну, тренажерного залу, відпочинку тощо. В останній час все більшого розповсюдження набувають зимові
сади, що облаштовуються на дахах будівель, і чиї огороджувальні конструкції
стають покрівлею для всього будинку.
При розробці дизайн – проекту зимового саду слід звертати увагу на загальні вимоги до його об‘ємно – планувального вирішення. Так, мінімальна площа зимового саду, що прибудовується до будинку, встановлюється в межах 12–
15 м² (при його ширині приміщення не менше 3 м), оскільки в зимових садах
меншого розміру вартість 1 м² площі буде дуже високою і, з іншої сторони, буде важко вирішити поєднання рослин, меблів та вільних просторів. Оптимальна
висота приміщення зимового саду в його середній частині повинна бути не менше 3 м. Найкращим рішенням вважається створення зимового саду висотою у
два поверхи, що забезпечує ефективність виконання ним своєї терморегулюючої функції та естетичну оригінальність інтер‘єру. Ухил покрівлі повинен ста395

новити в межах 30 – 40 градусів. Очевидно, чим крутіша покрівля тим краще
рослинність зимового саду засвоює сонячну енергію, і тим краще дощ змиває з
покрівлі грязь, сходить сніг, а зсередини – сконденсована волога.
Конструктивні рішення зимових садів базуються на поєднанні несучого
каркасу стальних, алюмінієвих профілів або дерев‘яних клеєних балок, вертикального засклення і світлопрозорого даху. Практично встановлено, що найкращим матеріалом для облаштування зимового саду є легкий і міцний
алюміній. Рідше використовується деревина, яка вимагає значного обсягу підготовчих і захисних робіт і є досить дорогою в застосуванні.
Оформлення внутрішнього простору зимового саду передбачає широку
палітру дизайнерських рішень: від класичного зимового саду з регулярним і
симетричним розташуванням рослин і малих архітектурних форм до зимових
садів у стилях «мінімалізму», «хай-теку» або «ф‘южн», з застосуванням аксесуарів сучасного дизайну – високих керамічних ваз строгих форм, кам‘яних скульптур, блискучих металізованих елементів, світлодіодного підсвічування
водних каскадів і рослин. Якщо зимовий сад двоповерховий, то в плані другого
рівня слід передбачити галерею – вона найкращим чином забезпечить можливість споглядання просторого, високого і заповненого світлом приміщення.
З точки зору реального будівництва зимовий сад є доволі складною спорудою, і для того щоб він приносив задоволення на протязі багатьох років, необхідна якісна розробка проекту і виконання будівельних робіт. І лише
професійно запроектований, побудований і обладнаний зимовий сад дозволить
одночасно вирішити архітектурно-планувальні, економічні і естетичні завдання,
виходячи з особливостей життєдіяльності, смаків і достатку конкретної сім'ї.
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ЗБІР ДОЩОВОЇ ВОДИ ТА ПОВТОРНЕ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ
У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Проблема суттєвого прогресуючого погіршення міського середовища,
пов‘язана з деградацією природного ландшафту (в тому числі земель) не може
залишати байдужими спеціалістів, що в змозі змінити ситуацію на краще. Так
як в більшості випадків розвиток інфраструктури у нас пов‘язаний з закриттям
більшої поверхні ґрунту, і як наслідок – зменшення площі всотування дощової
води, і як наслідок – збільшення навантаження на дощову каналізацію. Ця проблематика притаманна не тільки для України та Києва, це проблема більшості
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великих міст. Розв‘язувати цю проблему почали значно раніше, тому західні
країни мають більше досвіду в цьому питанні. Розглянемо приклади закордонного досвіду, що не потребуватимуть великих витрат.
Проблема взаємодії міста та природи стає все гострішою, та прискорюється з прискоренням науково-технічного прогресу, масштабу змін та швидкості росту міста. Неминучий конфлікт між бажанням людини охороняти природу
та все інтенсивніше її експлуатувати спонукає її до пошуку шляхів вирішення
такого конфлікту. Інтенсивне замощення міських територій, зменшення площ
озеленення, парків та скверів зменшують площі природного всотування дощової води, зменшення вологості повітря, та перегріву міських територій. Що, в
свою чергу, збільшує навантаження на дощову каналізацію в пікові періоди.
Дуже важливо при реконструкціях міського середовища або нових будівництвах максимально використовувати можливості збору води. Розглянемо способи
та закордонний досвід, які ефективно себе зарекомендували.
1. Штучно створені резервуари з природним дном, з мінімальним просочуванням води, що перевищують площу 10 тис.м 2
2. Штучні резервуари, з можливістю поступового просочування води в ґрунт.
3. Біожолоби (bioswales) – невеликі жолоби-канали, які виступають транзитом до утилізації води і частково її затримують. В таких біожолобах використовується можливість фільтрування води кореневою системою та додаткове
випаровування через листя. Окрім функціонального призначення такі жолоби
виконують і естетичну роль, за рахунок привабливої рослинності.
4. Зелені покрівлі для затримки та додаткового випаровування води можна застосовувати екстенсивне та інтенсивне озеленення покрівель. Екстенсивне
озеленення виконує функції екологічно чистого і ефективного захисного покриття гідроізоляційного шару, можуть застосовуватись лише посухостійкі
трав‘янисті рослини, з сімейства лишайники, седуми, лікарські рослини і трав'яний покрив. Інтенсивне озеленення передбачає висаджування повноцінного
саду з застосуванням не лише трав‘янистих рослин, а і деревних також.
5. Система резервуарів на великих територіях на прикладі The Emerald
Necklace, Boston, USA. це система парків, розроблена Фредерікоком Лоу Олмстедом в 1872–1892 рр., побудований в 1895 р. в Бостоні та є візитівкою міста.
"Смарагдове намисто" сьогодні складається із зеленої зони в 445 га, поєднує
громадський сад та до п'яти парків і дендрарій, спроектований Олмстедом, які
пов'язані між собою бульварами і водними шляхами. Така система парків, що
оперізує центральну частину, як намисто, створює особливий мікроклімат та
збирає дощову воду з центральної частини міста.
У стислих умовах міста, де підземні мережі переплетені настільки щільно, що навіть важко кущик висадити, не кажучи вже про деревні рослини, дуже
важливим є можливість використовувати сучасні технології, щоб розширити
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можливості з озеленення та використання ширшого асортименту рослин, які
потребують поливу. Штучні насадження без догляду та вартісної підтримки будуть мати дуже обмежений екологічний ефект. Застосування дощової води зменшить витрати та підвищить стійкість розвитку штучних насаджень в міському
середовищі. Дощова вода – екологічний та ландшафтний інструмент, необхідний для біорізноманіття, глобального покращення якості життя. Створення системи тимчасового вологоутримання з існуючими річками та водоймами Києва
може дати основу для створення блакитного та зеленого каркасу міста.
Процес урбанізації привів до того, що практично в кожному місті дощова
вода з поверхонь збирається і поступає безпосередньо в зливову каналізацію
або комбіновану каналізаційну систему. Щоб уникнути перевантаження міс ьких мереж додатковим об'ємом дощових стоків застосовуються різні системи
локального збору дощових вод. Технології вологоутримання можуть бути інтегровані в процес фітокультивації міських земель.
Система типу Stormbox ( або типу Waterloc® Nicoll) призначена для збору
поверхневих дощових стоків і подальшої інфільтрації в ґрунт або контрольованого скидання в систему дощової каналізації. Дощова вода збирається з дахів
будівель, парковок, проїжджої частини і тротуарів, а також інших майданчиків
з водонепроникним покриттям, на яких відсутня можливість скидання стоків у
систему зливової каналізації.
Система складається з уніфікованих набірних блоків, з замкамизащіпками, що дозволяє масштабувати систему до необхідного розміру. Система типу Silva Cell є модульною системою підтримуючих тротуарів, яка використовує об'єми ґрунту для підтримки зростання великих дерев і забезпечує
локальний збір дощових вод за допомогою абсорбції і перехоплення. При ць ому коренева система дерев може вільно розростатись на необхідну площу.
Звісно, ці системи не вирішать всіх проблем, але знання таких можливостей значно розширить технологічний арсенал ландшафтного дизайнера. А з астосування таких систем дозволить подовжити життя деревних рослин, за
зменшать навантаження на міські комунікації.
Висновки. Щільна міська забудова Києва, особливо нові житлові квартали,
відрізняються високою мірою замощення, монотонності. Крім того, територія житлових районів характеризується слабим рівнем озеленення. В результаті цього
складається в цілому дискомфортна екологічна обстановка. Для поліпшення якості
середовища проживання в необхідно застосовувати нові методи для збору та повторного використання дощової води. Звісно що одноразово змінити все не можна, але
при наявності муніципальної волі та запиту суспільства можливо покращити екологічний стан середовища, в якому ми проживаємо, та виховувати естетичний смак у
нового покоління. Застосування сучасних технологій та способів по збору та повторному використанню дощових вод один з найперспективніших напрямків в ландшафтній архітектурі в умовах щільної міської забудови.
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ЕТНОДИЗАЙН: КУЛЬТУРОТВОРЧЕ ЗНАЧЕННЯ
Сьогодні всі сфери життя людини пов‘язані з тим чи іншим видом дизайну.
В світі до виробів промисловості постає вимога поєднувати функціональну та естетичну складову, ергономічність і практичність з довершеним зовнішнім виглядом. Конструктори, дизайнери, художники аналізують історію мистецтва та
виробництва, поєднують нові технології з художніми, пластичними знахідками.
Серед джерел, які вони використовують для натхнення постає народне мистецтво.
Його формотворчі, подекуди конструктивні, декоративно-стилістичні прийоми
переосмислюються в дизайні, втілюються в новітніх творах. Мотиви національного мистецтва допомагають зробити дизайн певної країни пізнаваним, допомагають
створити неповторний національний стиль. Практика звернення до народного мистецтва в дизайні сьогодні позначається терміном «етнодизайн». Це явище досліджують науковці в контексті дизайну, мистецтвознавства, дизайн освіти.
Етнодизайн у полі зору культурології, філософії, естетики постає в працях
Ю.Афанасьєва, де дослідник розглядає феномен етнодизайну, його культурно історичне коріння, відношення до етнічної та національної культури, сучасне
функціонування в умовах глобалізації [1, с.175].
Проблематика збереження національних традицій, формування на основі
переосмисленого народного мистецтва новітньої архітектури, формування національного стилю постає з кінця ХІХ століття, коли внаслідок урбанізації та
науково-технічного прогресу народні осередки ремесел почали зникати. На
противагу глобалізації мистецтва, художники стали збирати зразки народного
мистецтва, впроваджувати у свою творчу діяльність технічні та стилістичні
прийоми традиційних ремесел, співпрацювати з народними майстрами.
Поширення явища етнодизайну спостерігається в багатьох країнах, де гостро
стоїть питання збереження народної культури, залучення її здобутків у сферу дизайну. Ідея створити національну стилістику у різних видах дизайну постає перед
професіоналами колишнього Радянського Союзу. Як у Європейській його частині –
Білорусія, Росія, так і у країнах Азії. Національні риси присутні в дизайні країн
Сходу, зокрема Японії. З появою затребуваності цієї тематики з‘являються і наукові
дослідження, де є спроба узагальнити, означити ці процеси.
Етнодизайн складне і багатошарове явище в українській культурі. В умовах стрімкого розвитку ринку та через низку соціально-економічних чинників
його розвиток на сьогодні є необхідним для України. Адже, національні мотиви
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в дизайні допоможуть інтеграції вийти на світовий ринок з пізнаваним продуктом. Величезне значення також мають народні мотиви у мистецтві та дизайні
України як чинник, що допоможе об‘єднати суспільство, підкреслити національну ідентичність. Каталізатором залучення етнотрадицій у сучасне мистецтво
та дизайн стали зрушення в суспільно-політичному житті України від зими
2013 року, коли під впливом соціальних зрушень, а потім і зовнішньої військової
агресії, з‘явилось прагнення до підкреслення національної самоідентифікації.
«Саме дизайн, щільно пов‘язаний з різними побутовими сферами і окремої
людини, і народу загалом, впливає на формування їхнього менталітету, тому має
виховне значення. Водночас, етнодизайн пробуджує зацікавлення національною
«архаїкою» та багато в чому здатен сформувати не тільки візуальний досвід сучасної людини, а й спроможний визначити національний стиль мислення та навчити
чуттєвому освоєнню сучасного предметного середовища» [2, с. 207].
Однією з найважливіших функцій сучасного дизайну є естетична, яка задовольняє потребу людини в прекрасному. Тому дизайнери вивчають образотворче
мистецтво, історію декоративного мистецтва, переосмислюють матеріальну спадщину, щоб зробити естетично довершені твори. І для задоволення естетичних та
духовних потреб споживача, дизайнери часто звертаються до етно тематики. Етномотиви присутні в графічному дизайні, дизайні інтер‘єра, дизайні одягу та інших. Художник, дизайнер, споживач, прагнуть у предметах, що їх оточують
кожного дня, бачити знайомі символи, форми, образи з національної культури.
Саме тому, в Україні сьогодні все більше дизайнерів аналізують, досліджують народне мистецтво, народне ремесло, як скарбницю національної культури. І, враховуючи, що вироби дизайну використовується у всіх сферах життя людини,
етномотиви у ньому відіграють значну культуротворчу функцію, об‘єднуючи українців у всьому світі та допомагаючи підкреслити свою національну належність.
Отже, виходячи з вищевикладеного матеріалу, можемо зробити висновки,
що етнодизайн відіграє важливу культуротворчу роль та потребує подальшого
ґрунтовного вивчення.
Література:
1 Афанасьєв Ю. Л. Етнодизайн як естетичне та геополітичне явище / Ю.Л. Афанасьєв
// Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст. – Полтава: ПНПУ,
2014. – Кн. 1. – С. 175-181.
2 Світлична О.М. Етнографічні інтерпретації у творчості молодих вітчизняних фахівців графічного дизайну / Олена Світлична // Вісник Львівської національної академії ми стецтв. – Л., 2016. –– №30. – С.206-214.
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ДИЗАЙН РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
На сьогодні більшістю методів реалізації дизайну є реклама, маркетинг,
мода тощо. Дизайнерська діяльність не вичерпується лише проектуванням продукту. Цей продукт повинен викликати попит споживача (користувача) та спонукати до покупки або отримання послуг.
Розробки дизайнера повинні бути адекватно відображені та продовжені
засобами реклами.
Реклама є процесом комунікації, як економічний, соціальний та політичний
процес організації продажу та розповсюдження завдяки формуванню у потенційних
покупців (споживачів) деяких потреб та задоволення їх. Під час підготовки р еклами дизайнером необхідно враховувати зміни, які відбуваються на ринку, відповідно переносячи їх на професійну мову [1].
Дизайнерські розробки, проекти знаходять відображення у самій рекламі.
При розробці рекламної продукції дизайнеру доводиться бути не тільки митцем, а
й враховувати основні тенденції ринку, особливості роботи організацій (підприємств), засоби психологічного впливу на масового споживача та інші чинники [2].
До того ж, необхідно зазначити основні важливі умови вдалого рекламного дизайну:
- композиційно-графічна модель будь-якого рекламного продукту має
сприйматися як єдине ціле; неприпустимо, щоб різні елементи (шрифти, зобр аження, текст) відвертали увагу від головного об‘єкта рекламного повідомлення.
- рекламне повідомлення не слід перевантажувати зайвою інформацією, яку
можна переглянути на сайті компанії; оголошення має містити коротку інформацію
з перевагами та можливостями щодо надання послуг та унікальності товару;
- для полегшеного сприйняття тексту необхідно використовувати дватри накреслення шрифтів; необхідні виділення можна робити, використовуючи
різні варіанти накреслень шрифтів;
- якщо є така можливість, то не слід використовувати повно колірні фотографії як фон для рекламного повідомлення. До того ж, фотографія є самодостатнім візуальним об‘єктом і якщо розміщувати інші об‘єкти, то вони, відповідно,
будуть конфліктувати між собою. Якщо фотографія як фон необхідна, тоді слід
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зменшити кольорову насиченість. Не аби якого ефекту можна досягти, якщо тонувати фотографії в якийсь певний колір до того ж збільшуючи її прозорість.
- колір також необхідно використовувати для виділення головного
об‘єкта. Задля привернення уваги потенційного споживача (користувача). Наприклад, ефект «плями», тобто на чорно-білій рекламі розмістити кольоровий
товар. У цьому випадку кольорова композиційно-графічна модель привертає та
фокусує увагу потенційного споживача (користувача).
- зображальний ряд будь-якого рекламного повідомлення має будуватися
на контрасті щодо подання та розміщення головного об‘єкта – має бути більшим за інших;
- розробка логотипу (знаку) компанії має читатися як у чорно-білому, так
і кольоровому варіанті та вирізнятися з-поміж інших елементів [3].
Дизайн реклами розвивається динамічно, орієнтований на привернення
уваги потенційних споживачів (користувачів), має викликати різні емоції.
Пріоритетне завдання дизайну реклами – не залишати байдужими споживачів
(користувачів).
Література:
1. Огилви Д. Огилви о рекламе. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 232 с., илл.
2. Уайт Ян В. Редактируем дизайном: практический дизайн для дизайнеров, артдиректоров и редакторов. – М.: ООО Издательский дом «Университетская книга». – 2011. –
248 с.
3. Кнабе Г.А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006 –736 . : ил.
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СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ У ЩІЛЬНІЙ ЖИТЛОВІЙ
ЗАБУДОВІ ЗАВДЯКИ СУЧАСНИМ ПРИЙОМАМ УПОРЯДКУВАННЯ
Термін «ландшафтна архітектура» з'явився не більше ста років тому в
США в зв'язку з організацією перших національних парків. Перше уявлення
про розвиток ландшафтного дизайну з найдавніших часів і до нашого часу д озволяє ознайомитися з кращими зразками в цій сфері.
Штучне середовище, яке формується архітекторами, може бути якісно різним. Таке середовище представлене різними будівлями і спорудами. В основному вони розташовані на поверхні землі, проте в їх числі можуть бути також
підземні, підводні та інші найрізноманітніші об'єкти. Іншим різновидом штучного середовища є середовище відкритих просторів. До них відносяться вулиці,
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площі і внутрішньоквартальні простори, сади, сквери, бульвари і набережні,
спеціалізовані парки, національні парки та історичні ландшафти. Формуванням
середовища відкритих просторів займається ландшафтна архітектура. Архітектура і ландшафтна архітектура нерозривно пов'язані один з одним і вони є тільки
різними формами організації просторового середовища. Розвиток архітектури
та ландшафтної архітектури відбувався в єдиному потоці протягом всієї історії
розвитку людства. Як і архітектура, ландшафтна архітектура завжди відповідала
потребам всіх суспільно-економічних формацій і використовувала досягнення
науки і техніки свого часу. Особливістю ландшафтної архітектури, в порівнянні
з загальноприйнятою архітектурною практикою, є важлива роль естетичного та
гуманістичного початку, розуміння ландшафтної архітектури як різновиду мистецтва, а саме, садово-паркового мистецтва.
Ландшафтна архітектура розвивалася в одному потоці з усіма видами матеріальної і художньої культури. Для кожної історичної епохи була властива
своя ідеологія, своє розуміння і призначення архітектури і мистецтва. Ландшафтна архітектура мала свою специфіку в умовах певного часу: у древній і рабовласницький періоди; за часів феодалізму, що тривали на Сході аж до ХХ ст.; в
епоху становлення і розвитку капіталізму; в наш час, в епоху науково-технічної
революції. Ландшафтна архітектура має історію, яка сягає далеко в глиб століть.
Всі наявні зараз дані свідчать про те, що декоративне садівництво з'явилося
на самих ранніх етапах розвитку людської цивілізації. Садово-паркове мистецтво
мало в своїй основі утилітарні сади. Найбільш ранні з відомих нам садів належали
привілейованої верхівки суспільства. Тільки заможні люди і церква мали можливість розводити й утримувати сади, що служили для задоволення.
Найдавніші з відомих садів перебували в Єгипті. Сади розміщувалися у
внутрішніх дворах палаців і багатих будинків, на священних ділянках храмів.
Сади існували у всіх країнах Стародавнього Сходу і Месопотамії, в Ірані, Індії ,
Китаї. Але відомо про них вкрай мало. Частіше за інших згадуються, так звані,
Висячі сади Семіраміди у Південному палаці Вавилона, вважалися одним із с еми чудес світу. Легенди розповідають про їх небувалу красу, про фонтани і каскади води, що стікають з штучних уступів. Відомості про сади Ірану, долини
Інду, Великої Китайської рівнини ще більш скупі.
Ландшафтне мистецтво античності свідчить про злитість стародавніх грецьких міст з природою і з ландшафтом. Ансамбль Афінського акрополя, театри грецьких і елліністичних міст Пелопоннесу і Малої Азії, які становлять центри
міських композицій, як би виростають з ландшафту. Античним богам, героям і
повелителям присвячувалися так звані Геррони – гаї в їх честь. Для філософських
бесід та уроків були призначені спеціальні парки – філософські сади. Грецькі і елліністичні міста дають цікаві приклади просторової організації великих вулиць і
громадських площ – агор. Вулиці міст Стародавньої Греції прикрашали ряди тінистих дерев – алеї. В класичній Греції існували публічні загальнодоступні сади.
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Римляни, на відміну від греків, протиставляли естетику геометричних і
прямолінійних форм мальовничості природного оточення. Садово-паркове мистецтво Риму існувало в формі садів при будинках, палацах і садибах. Сади у
дворах міських житлових будинків розвивали грецьку традицію. Античний Рим
залишив нам не тільки терми, храми і амфітеатри, а й великий досвід організ ації середовища відкритих просторів, починаючи від мініатюрних садів і атріумів житлових будинків і закінчуючи продуманою системою доріг і акведуків,
що простягаються на сотні кілометрів.
У середні віки сферу вивчення входять нові регіони – Середня, Південна і
Східна Азія. Середньовічні міста Західної Європи формувалися в тісних про сторах, обмежених кріпосними стінами. Зовні міста Західної Європи виглядали
як монолітні маси стін і веж, оточених глибокими ровами. Звичайними були
вузькі вулиці і невеликі площі. Такими постають в середньовіччі Париж, Ло ндон, Таллінн і багато інших міст. Середньовічні сади західної Європи значно
зменшилися в розмірах у порівнянні з античністю. Декоративні прогулянкові
сади стали рідкістю і зменшилися до крихітних ділянок, розташованих серед
потужних стін феодальних замків. Мініатюрні замкові сади мали регулярні
плани, в них виділялися утилітарні зони і «сади задоволень», або «райські сади». Прикладом можуть слугувати сади замку Амбуаз у Франції.
У Стародавній Русі, яка перебувала на території Східної Європи, існували
інші концепції середньовічної художньої культури і, зокрема, в ландшафтній
архітектурі. Іншим був суспільний устрій, відмінний від західного. У Західній
Європі, поряд густонаселеними укріпленими містами, існували фортеці феодалів і села. На Русі укріпленими були тільки міста, замість замків стояли садиби,
оточені сільськогосподарськими угіддями. Центрами розселення були укріплені
монастирі, в яких сади займали 25 – 30% території всередині стін. Сади також
були неодмінною частиною давньоруського міста.
Близький Схід, Середня Азія. Індія. Ландшафтна архітектура феодального
середньовічного Сходу, як і Європи, представлена переважно садами. Сади
сходу можна розділити на дві групи: одна з них відповідає ареалу поширення
мусульманства, до іншої відносяться сади Далекого Сходу. Ідеологія ісламу
знайшла відображення в композиції садів, які асоціювалися в ісламі з раєм. Розташовані переважно в субтропічній зоні, райські сади східних владик гармонійно поєднувалися з відкритими залами палаців.
Міста еволюціонували і збільшувалися. Великі міста, зазвичай, на протязі
усієї історії розвитку, були центрами торгівлі, а згодом і центрами промисловості.
За статистичними даними вже більше 70% жителів Землі є мешканцями міст.
Найшвидше зростають столиці розвинених країн, наприклад, такі як: НьюЙорк, Шанхай, Делі, Москва, Токіо, Лондон. Населення цих міст сягає десятків
мільйонів чоловік і всі вони потребують якісного житла. При великій кількості
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мешканців етажність житлових будівель міст зростає – це виправдано з точки
зору проведення комунікацій і розбудови компактних дорожніх шляхів. Треба
зазначити, що земля великих міст, відведена під будівництво коштує дорого і
тому вигідно будувати на малій території багатоквартирні житлові будинки.
При такому будівництві щільність забудови зростає, а місця для зелених зон
стає все менше. Зелені зони міст відіграють головну роль в регуляції біологічних умов в сучасних промислових містах з щільною забудовою. Нині виникає
питання – як в таких умовах збільшити кількість корисних рослин в містах.
Ландшафтні дизайнери пропонують: використовувати для розміщення декоративних рослин дахи будинків, які мають чималу площу; використовувати які
тільки можливо площі прибудинкових територій для розміщення декоративних
рослин; озеленювати паркінги для автомобілів; озеленення малих архітектурних форм; вертикальне озеленення стін будинків. Основні прийоми упорядкування щільної житлової забудови: озеленення прибудинкової території;
озеленення вхідних груп; вертикальні сади; сади на дахах.
Сучасне місто – це великий соціальний організм, який включає комплекс
еколого-економічних, географічних, архітектурно-будівельних, культурно побутових особливостей. Зелені насадження міста є важливою складовою навколишнього природного середовища міста, що шляхом реалізації різноманітного
функціонального призначення беруть участь у формуванні безпечного життєвого
простору людини, сприятливого для її проживання, буття як біологічної істоти та
розвитку як особистості. Широкий обсяг функціонального призначення декоративних насаджень у містах вимагає збільшення рослинної біомаси в містах та
формування сучасного комплексного підходу до упорядкування міст.

УДК 627.41:7.012
Юхименко Ю. Є.,
студент, НАКККіМ
(м. Київ, Україна)
СОЦІАЛІЗАЦІЯ НАБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ
Актуальність теми полягає у розв‘язанні основних проблем, що стосуються соціокультурного та громадського середовища набережних. Аналіз чинників, що впливають на цей простір, допоможе більш якісно виконувати
проектні роботи. Друга важлива проблема – це виявлення потенціалу дизайнерських, планувальних, об‘ємно-просторових, візуальних, декоративних та інших
рішень, що впливають на активізацію рекреаційної та комунікативної функції.
Мета дослідження полягає у приверненні уваги до проблем якісного упорядкування території набережних за рахунок виявлення потенціалу всіх складових
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соціокультурних задач, створення методологічної підоснови, яка б охоплювала
спектр питань щодо поліпшення та вирішення недоліків пов‘язаних з цим середовищем.
Методологія дослідження ґрунтується на принципі порівняння, який дозволяє дослідити та виявити недоліки й головні позитивні характеристики кожного з об‘єктів, а саме прибережних територій або набережних. На основі
науково-дослідницьких пошуків чи розробок ми маємо можливість створити
осередок простору, який би поєднував у собі підсумки наукових досліджень,
що задовольнять поставлені завдання.
Набережні є важливим осередком перебування одразу багатьох груп людей. Необхідно комплексно підійти до перевтілення та переосмислення соціокультурного простору в цілому.
Одним із найпопулярніших місць для відновлення фізичного та емоційного стану для людини становлять набережні – середовище, яке дозволяє наблизитись до води або контактувати з нею.
Набережна, як середовище, повинна бути оснащена «інструментами», які
дають можливість забезпечення головної мети – оздоровлення, відпочинку, реабілітації, взаємодії між людьми.
Кожна функціональна зона у середовищі має свої конструктивні, естетичні, ландшафтні, архітектурні, екологічні особливості.
Незважаючи на різні функції, можна виділити декілька аспектів, що розкривають потенціал об‘єкта, які необхідно виявити при вирішені поставлених
завдань: біологічний – його мета забезпечити захисну, екологічну, естетичну та
ландшафтну функції; архітектурно-просторовий – основні завдання, це створення зручного простору щоб використовувати його для різних функцій; соціальний – створення розвиваючого, комунікативного, культурного осередку.
Розкрити потенціал кожного з аспектів можливо різними прийомами. Так,
наприклад, зелені насадження можна використовувати на вертикальних площинах, що забезпечить поліпшення мікроклімату, збільшення біомаси, затримання
води під час дощу та поступове її випаровування, буде запобігати перегріву у
спекотні дні, покращують естетичний вигляд.
Окремі конструктивні особливості об‘єкта можуть забезпечити збільшення території за рахунок ярусності або плавучих конструкцій, використання
очищеної води для плавання, створення особливої естетики архітектурно ландшафтного середовища.
Завдяки створенню різноманітних соціальних осередків можна привернути увагу різних груп людей, які мають спільні інтереси, що дозволить більше
комунікувати один з одним. Організація функціонування набережних у вечірній
період, забезпечить якісніше використання території у вечірній період.
Наукові дослідження та розробки будівництва набережних вирішують в
основному лише інженерні та гідротехнічні питання. Дизайн, як наука з вели406

ким досвідом і знаннями, повинна допомогти розв‘язати проблеми оптимальної
взаємодії архітектури набережних із структурую міського ландшафту та соціокультурним середовищем. Необхідність розв‘язання цих проблем стає очевидною, якщо вивчити і проаналізувати закордонну практику проектування,
планування, будівництва та експлуатації набережних.
Серйозну увагу набережним стали приділяти не так давно. З‘явилося декілька дисертацій, в яких було приділено увагу лише окремим її аспектам. Серед них дисертації Т.Ф. Саваренської, А.В.Махровської, Н.Т. Кабатової, В.Я.
Ковальова. Однак вони торкаються проблем локально, присвячені окремим містам, районам, історичним періодам. Шляхи вирішення поліпшення щодо екологічної складової середовища розглянуті у працях А.Г. Ісаченко, В.Д. Комарова,
А.Н. Тетіора. Основи містобудівних аспектів та їх розуміння були вивчені у л ітературі таких авторів, як В.Н. Белоусов, Ю.П. Бочаров, А.Е. Гутнов. Проблематика, присвячена ландшафту міського середовища і частково набережних,
розглянута у працях Е.А. Ахмедова, І.В. Барсова, А.П. Вергунова. Соціальне
середовище та його особливості розглянуті у працях Я.Бурдьє та Π.А. Сорокіна.
Висновки з аналізу праць зазначених авторів дозволяють системно підійти до вирішення проблем, пов‘язаних із покращенням упорядкування території
набережних та перетворення їх в соціокультурний простір. Методи дослідження залучають комплексний аналіз до відповідних завдань щодо виявлення потенціалу середовища та створення у ньому соціокультурного простору.
Наукова новизна полягає у включенні удосконалених прибережних територій в єдиний соціокультурний простір міського рекреаційного середовища,
який забезпечує потреби відвідувачів.
Висновки. Наразі соціалізуюча складова громадського середовища не організована належним чином. Описана тема досить актуальна, тому таке дослідження необхідне для розвитку та взаємозв‘язку дизайну й соціокультурного
простоту набережної в біологічних, архітектурно-просторових, соціальних,
ландшафтних, функціональних, демографічних і містобудівних аспектах. Охоплюючи набережну, як невід‘ємний об‘єкт міського середовища, вона повинна
створювати цілісний комплекс, який би забезпечував соціальні та рекреаційні
потреби населення.
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