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ПУТРО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
(2 липня 1940 р. − 7 грудня 2011 р.)

Пам'ять − це єдиний рай,
з якого нас неможливо вигнати
Жан Поль Ріхтер
Так мало я сказав.
Короткі дні, і ночі, і літа.
Так мало я сказав. Не встиг…
Чеслав Мілош
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Олексій Іванович Путро і його
історико-біографічні дослідження
О. І. Путро – відомий український історик, фахівець з історії України
ХVIII ст., перу якого належить понад триста наукових праць із проблем соціальної історії, архівознавства та документознавства. Домінуючою темою його
досліджень була тема козацтва та боротьба за соціальне і національне визволення, що знайшло відображення у темах його дисертаційних досліджень: кандидатської «Становище і антифеодальна боротьба козацтва Лівобережної
України (друга половина ХVIII ст.)», докторської «Соціально-економічний та
політичний розвиток Лівобережної України другої половини ХVIII ст.».
О. І. Путро – знаний фахівець історико-біографічних досліджень. Низка
його праць присвячена історії роду Ханенків, гетьмана К.Розумовського.
Важливий внесок Олексій Іванович зробив у формування джерельної бази
історико-біографічних досліджень ХХ ст. Нове історичне поле він освоював з
великим інтересом і захопленням, багато зробив для пізнання об’єктивної історії, хай і кількох, але знакових фігур ХХ ст.
Так, працюючи певний час керівником Інституту архівознавства Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського, О. І. Путро зумів виокремити з потоку архівної інформації науково вартісні та інформаційно насичені щоденники
С. О. Єфремова та В. Ф. Дурдуківського. До Інституту архівознавства вони
надійшли з архіву КДБ України у січні 1990 р. і увійшли до фонду 257 – колекції репресованих вчених України.
Сім довгих років працював колектив Інституту над «Щоденниками» Сергія
Олександровича Єфремова – відомого літературознавця, політика, заступника
голови Української Центральної Ради, академіка, «совісті української нації» –
як його називали сучасники. У 1930 р. його було засуджено за сфабрикованою
справою «Спілки визволення України» до розстрілу, який потім було замінено
на 10 років ув’язнення. Майже повністю відбувши свій термін ув’язнення,
С. О. Єфремов був знищений сталінською системою.
Колектив, очолюваний професором О. І. Путро, підготував унікальне видання: хроніку подій українського життя 20-х років ХХ ст., життя і боротьби
С. О. Єфремова, його теплих стосунків з рідними і близькими, безкомпромісної
боротьби за українську справу. Вперше без купюр і скорочень були опубліковані щоденники велетня українського духу, масштаб і велич якого до сьогодні
повною мірою ще не оцінені.
Іншою справою життя О. І. Путро була підготовка до друку щоденників
одного з творців національної школи в Україні Володимира Федоровича Дурдуківського, також знищеного російсько-більшовицьким режимом.
В. Ф. Дурдуківський – один із засновників видавництва «Вік», представник соціологічного напряму культурно-історичної школи у літературознавстві,
автор більше ста праць на літературознавчі й педагогічні теми, відомий педагог,
керівник науково-педагогічної комісії ВУАН, директор Першої української
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гімназії імені Т. Г. Шевченка в Києві (за радянської влади – Першої української
трудової школи імені Т. Г. Шевченка).
Найбільш вагомий внесок В. Ф. Дурдуківський зробив у розвиток української національної школи і освіти. Будучи фактично сучасником іншого відомого
педагога й освітнього діяча А. С. Макаренка, В. Ф. Дурдуківський відрізнявся
від нього освітньо-педагогічними принципами й пріоритетами. Якщо для
А. С. Макаренка основною виховною метою педагогіки було соціальне, класове
виховання, то для Володимира Федоровича педагогіка – це насамперед народні
традиції, ідея національної школи та виховання. Саме таким постає В. Ф. Дурдуківський у своїх щоденникових записах.
Складна і копітка робота була проведена дослідниками, очолюваними
професором О. І. Путро. Завдячуючи їхній благородній праці, ми маємо сьогодні безцінні матеріали для дослідження духовно-культурного життя українства в
ХХ ст., його невимовно тяжкого існування в умовах сталінського режиму.
І С. О. Єфремов, і В. Ф. Дурдуківський, друзі і родичі в житті, загинули від рук
окупантів. Про них не все ще написано. Про них не все сказано. Шлях до цього
відкривають і наукові публікації О. І. Путро, і «Щоденники», підготовлені і
опубліковані під його керівництвом.
В. М. Даниленко
член-кореспондент НАН України
У одній давній легенді йдеться про трьох майстрів, які зносили каміння
на місце майбутнього будівництва. Коли одного з них запитали, що він робить,
він сказав, що тягає каміння; другий відповів, що намагається заробити на хліб;
а третій сказав: «Я будую дім, де житимуть люди».
Вважається, що коли людина з’являється на світ, Бог вкладає в її душу
свою маленьку іскорку. Завдяки цій іскорці він завжди може бачити, наскільки
добре людина справляється з тією місією, яка на неї покладена і для якої саме її
душа була послана на землю. Іскра божа − це той талант, той хист, те призначення, яким нас нагороджує Господь...
Час летить швидко, і Олексія Івановича Путра немає з нами вже 5 років.
Час минає, але він не повинен знищувати пам'ять, адже життя людини продовжується у згадках про неї.
Мало чи багато, добре чи погано було щось зроблено – покаже час і життя…
Воно триває, а в ньому триває і те, що пов’язане з іменем тієї чи іншої людини.
Олексій Іванович був із тих людей, які чесно, щиро і з любов’ю роблять
свою справу. Головне, що казати правду він не боявся, а не боятися правди –
основний закон історії. Так казав Цицерон.
А.О. Путро
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Секція I
Формування історичної думки
в національно-культурному просторі
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УДК 316.776.33:78.071.1/2:477:32.019.51:"18/19"
Антонова-Колесник К. А., аспірантка,
Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв (м. Київ)
ВПЛИВ М. ЛИСЕНКА НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ДУМКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Видатний український композитор і виконавець М. Лисенко також був
активним громадським діячем, починаючи зі студентських років навчання у Київському університеті Св. Володимира. Вже тоді композитора та його оточення
однодумців називали «українофілами» за їх діяльність, спрямовану на розбудову національної культури.
«Київська Громада» (пізніше «Стара Громада») була колом передової
студентської молоді, до якого входили, крім М. Лисенка, й інші студенти університету, такі, як: М. Старицький, Т. Рильський, П. Косач, М. Драгоманов та
ін. Їх проукраїнська національна позиція та громадська діяльність, демократичні та просвітницькі ідеї мали значний вплив на інше студентство, зокрема –
праця членів Громади у безкоштовних недільних школах для народу.
Велике значення для формування національної свідомості, а отже й історичної думки у культурному просторі Києва того часу, відігравали хорові концерти М. Лисенка, у програмах яких у натхненному виконанні молоді
найчастіше звучали українські народні пісні, глибокі за своїм змістом і силою
слова. Соціальні теми, які у них підіймалися, а також їх багата мелодійність, не
могли залишити слухача байдужим, і викликали захоплення своєї культури.
Знаходив М. Лисенко важелі впливу на формування національної думки і
через літературу. Тут він був спроможний допомогти українським авторам домогтися видачі друком їх творів – якщо не в Києві, то на Галичині. Отже, завдяки
його старанням на території Російської імперії, до якої належала більша частина
України, з'являлось більше видань «на малорусском языке». Композитор також
сприяв і розповсюдженню такої літератури, зокрема в Києві, про що свідчать архівні документи поліційних справ, заведених на членів Старої Громади, зокрема на
учня Музично-драматичної школи М. Лисенка – А. Меля, що свідчить про вплив
композитора на формування національної свідомості у молодого покоління.
Важливо окремо згадати про зв'язки М. Лисенка з культурним осередком
Галичини. Адже справа не обмежувалася тільки друком творів українських авторів Києва у львівських видавництвах. Мова йде про мистецькі заходи, на яких
збиралися разом діячі культури з усіх куточків України, яка не мала тоді загально визнаної державності. Саме це і надавало подібним зустрічам особливого
значення для усвідомлення українським народом себе єдиним та взагалі існуючим, в той час, як влада Російської імперії активно намагалася переконати всіх у
протилежному, ведучи відповідну політику. На підтвердження цієї думки можна
згадати про те, що високі чини царату заборонили галичанам бути присутніми на
київських урочистостях з нагоди 50-ї річниці смерті Т.Г. Шевченка, а пізніше й
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взагалі змусили організаторів відмовитися від проведення запланованих заходів.
Сам факт боротьби імперської влади проти діячів української культури та проти
втілення у життя їх масових мистецьких задумів свідчить про велике значення таких подій, в першу чергу, для консолідації українського народу та розвитку його
національної культури, а значить – і про те, що ці люди (в тому числі і М. Лисенко) та їх діяльність становили велику ідеологічну загрозу для Російської імперії.
Отже, на прикладі діяльності М. Лисенка, який був композитором, педагогом,
артистом-виконавцем, хоровим диригентом і громадським діячем, бачимо його
вплив на формування національної думки в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.
УДК 355.4 (73) (091)
Вєдєнєєв Д. В., доктор історичних наук, професор, Національна академія
керівних кадрів культури і мистецтв
(м. Київ)
ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ
НОВІТНЬОГО ТИПУ АСИМЕТРИЧНОГО
(«ГІБРИДНОГО») ПРОТИСТОЯННЯ
Під асиметричним («гібридним», неконвенційним) протистоянням у сучасному світі доцільно розуміти принципові якісні зміни, що відбулися у концептуальних засадах, структурі, стратегії і тактиці формах і методах військовополітичного протистояння між сучасними державами та їх блоками, державами
та неурядовими формуваннями тощо, які відбулися на межі ХХ і ХХІ століть
внаслідок радикальних змін у співвідношенні сил на міжнародній арені, хаотизації міжнародних відносин, появи нових видів летального та нелетального
озброєння, іноваційних технологій конструювання й знищення соціальних спільнот, набуття сучасною війною (конфліктними стосунками) всеосяжного характеру з глобальним охопленням суходолу, Світового океану, повітрянокосмічного простору, світової економіки та віртуально-інформаційного простору.
Подібне протистояння (одним із синонімов якого є «війни шостого покоління») в своїй концептуальній основі спрямоване на суспільно-психологічну
деморалізацію противника, дистанційний підрив (переважно невійськовими й
«неконтактними» методами) його спроможності до оборони й захисту національних інтересів в цілому, примушення його до капітуляції, відмови від реального державного суверенітету та готовності до нав’язування йому вигідної
переможцям моделі зовіншньої та внутрішньої політики, відповідного корегування суспільно-економічного ладу та духовно-культурної сфери.
Властивостями, котрі вирізняють асиметричне протистояння від класичних типів війн, виступають, зокрема:
● неоголошений, не оформлений у міжнародно-правовому відношенні
характер протистояння (агресивних дій);
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● приховування політичних цілей та реально розпочатої агресії;
● нанесення кількох зосереджених за часом і місцем військових та невійськових ударів з неочікуваним для противника результатом і неприйнятним для
жертви збитком;
● нав’язування ворогу протиборства в принципово новій системі координат;
● відсутність звичної лінії фронту, широке застосування можливостей
спеціальних служб та військ (сил) спеціального призначення;
● масоване використання (у разі прямого застосування збройних сил) високоточної зброї, засобів радіоелектронної боротьби, кібернетичної зброї та інших новітніх високотехнологічних засобів протиборства;
● застосуванням принципово нових форм і технологій невійськового насильства з акцентом на ураження управлінської, інформаційно-психологічної
сфери та суспільної свідомості противника;
● штучним створенням та пріорітетним використанням неурядових організацій та рухів, ЗМІ, парамілітарних формувань (повстансько-партизанських,
терористичних, організованих злочинних угруповань).
Живлячим середовищем поширення нетрадиційного протистояння (окрім
традиційних геополітичних загроз), стало додаткове зростання «підбурюючих факторів» у вигляді реалізації інтересів наднаціональних структур управліннь (ядром
яких є верхівка транснаціональних корпорацій), поглиблення кричущих диспропорцій світового розвитку, подальше дроблення національних держав, поширення
неурядових військово-політичних рухів нового концептуального типу.
У сучасній світовій воєнно-політичній думці поширені різні визначення
новітнього типу конфліктних відносин як «неконвенційної війни» (unconventional
warfare), «нерегулярної війни» (irregular warfare), «змішана війна» (compound
warfare), або ж «гібридної війни», яку веде держава (State-Sponsored Hybrid). В
них констатується «розмивання» параметрів військового конфлікту та залучення до нього невійськових засобів, які не мають прямого стосунку до класичного
військового протистояння.
Квінтесенцією неконвеційного (асиметричного) протистояння та, водночас, близьким за змістом явищем та теоретичним поняттям стала т.зв. «гібридна
війна», конкретним проявам якої притаманні основні сутнісні властивості сучасного нетрадиційного протистояння (конфліктогенності).
Під «гібридною війною» (ГВ) пропонується розуміти:
1. Новітнє військово-політичне явище, тип конфліктів, неоформлених у
міжнародно-правовому відношенні, які відбуваються із комплексним застосуванням військових та невійськових методів протиборства на основі сучасних
технологій деструктивного впливу на суб’єкти державного й суспільного ладу,
масову свідомість.
2. Систему теоретичних та доктринальних поглядів на сутність сучасних
поліформних конфліктів, які точаться поза межами міжнародного права війни
та міжнародно-правових норм і звичаїв війни.
У сучасній науці поняття ГВ застосовується і як синонім протистояння
«асиметричного», «неконвенційного», «нетрадиційного», «дисперсного» тощо
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типу, і як окреме визначення новітнього типу конфліктності (протиборства).
Наявна також і точка зору, за якою ГВ не є науковим та операційним поняттям
в силу власної внутрішньої суперечливості та наявності цілого ряда дискусійних та спірних тем, тому вважається, що цю дефініцію не можна відносити до
теоретичних новацій.
Науково-теоретичні погляди на сутність й складові ГВ перебувають у стадії
становлення, носять дискусійний характер. Водночас, узагальнення найбільш
усталених наукових й науково-практичних поглядів дозволяє констатувати консенсусність у визнанні таких неодмінних складови аисметричної конфліктності як:
● неоголошеність, прихованість, відсутність оформлення відповідно до
міжнародного права ві йни;
● створення із завданими характеристиками й широке використання антиурядових організацій та рухів, незаконних збройних формувань;
● експлуатація течій сепаратистського, іредентистського, радикальноетноконфесійного характеру, екстремістських угруповань, деструктивних спільнот тощо;
● пріоритетна роль спеціальних служб, сил спецоперацій, їх застосування
для створення потужної антиурядової інфраструктури дестабілізації (повалення) легітимного державного ладу;
●пріоритетна роль цілеспрямованого впливу на масову свідомість через масштабне застосування методів інформаційно-психологічного протиборства, технологій створення кон’юнктурних соціальних суб’єктів із необхідними властивостями,
обробки свідомості та управління великими соціальними спільнотами тощо;
● комплексне застосування інших методів невійськового тиску на державу-жертву, включаючи дипломатичні, фінансово-економічні, гуманітарні та інші.
Ефективною складовою стратегії ГВ є інформаційно-гуманітарний й матрично-культурологічний компонент, який реалізується, зокрема, шляхом створення та підготовки легальними та незаконнимии методами керованих із
закордону різноманітних неурядових (громадських) самодіяльних організацій
(товариств, фондів, культурно-просвітницьких, аналітичних, етнорелігійних,
молодіжних, спортивних та ін. організацій та рухів, засобів масової інформації
тощо), яким відповідиться відповідна функція в загальному плані дестабілізації
(поваленні) легітимного державного ладу, порушенні територіальної цілісності
країни-жертви, в реалізації інших складових загального задуму «гібридної війни».
Згаданий інформаційно-культурологічний компонент нерідко назвивають
«організаційною зброєю». Особливе значення надається (з використанням технологій інформаційно-мережного впливу) досягненню прихованого управління
культурно-світоглядовою сферой з метою перекодування ментального поля населення країни-жертви шляхом переорієнтації, послаблення й знищення традиційних духовних й культурних цінностей народу, ерозції його етнорелігйної матриці.
Застосування оргзброї паразитує на свободі слова, інформаційній відкритості сучасних демократичних суспільств, глобальних інформаційних зв’язках,
наявності мережі Інтернет, соціальних мереж, міжнародному культурноосвітньому обміні, зацікавленістю багатьох держав у залученні зарубіжної до10

помоги (фінансування) для підготовки науково-педагогічних кадрів. Як свідчить досвід глобального протистояння доби «холодної війни», сучасних нетрадиційних конфліктів, арсенал «організаційної зброї» може включати:
● формування керованої ззовні, неадекватної у професійному та моральному відношенні «п’ятої колони» в органах державного, військового, безпекового управління, місцевого самоврядування, в інших значущих сферах
управління країною і суспільством;
● нав’язування «самозгубних» моделей, концепцій розвитку економіки,
демонтажу вітчизняного ВПК;
● стимулювання руйнації традиційної системи освіти, виховання, фундаментальної науки та ценрів технологічного зростання;
● вживлення у масову свідомість, ментальну сферу, зміст освіти та масової культури чужородних, таких, що суперечать цивілізаційній матриці народу
ідей, уявлень, цінностей та змістів;
● руйнацію традиційної моралі, сталих суспільних зв’язків, мобілізуючої
морально-психологічної готовності народу до захисту власної безпеки та національних інтересів.
УДК 021.4:908
Голінська Л. М., студентка, Національна академія керівних кадрів культури
і мистецтв (м. Київ)
ОРГАНІЗАЦІЯЯ КРАЄЗНАВЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ
Останні роки стали періодом активного відродження бібліотечного краєзнавства, основною метою якого є підвищення ролі бібліотек як центрів відродження національної, духовної культури, відновлення історичної пам'яті
народу, виховання патріотизму. Краєзнавча робота стала не декларованим, а
насправді пріоритетним напрямом діяльності бібліотек.
Невипадково, ще в 2002 році в Україні була затверджена «Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року». Вагомими результатами її реалізації стали зростання ролі краєзнавства в українському суспільстві, посилення
впливу регіональних краєзнавчих осередків на духовне життя громадськості
тощо. Проте, ціла низка конкретних завдань залишились невирішеними. 2013 р.
Президія правління Національної спілки краєзнавців України на розгляд громадськості представила пропозиції до проекту Державної програми розвитку
краєзнавства на період до 2025 р. [1].
Метою Програми є подальший розвиток краєзнавства як галузі наукових
знань та розгортання краєзнавчого руху – невід’ємної складової сучасного громадянського суспільства.
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Краєзнавча робота бібліотек України регламентується Законом «Про бібліотеки і бібліотечну справу» [2], «Положенням про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України» (Наказ №314 від
11.06.96 р.) [3].
Відповідно до «Положення» краєзнавча діяльність бібліотек сприяє: соціальному, економічному, культурному розвитку краю; охороні і раціональному
використанню природних багатств і культурної спадщини краю; всебічному
вивченню і науковому дослідженню краю; формуванню національної свідомості, вихованню поваги до історії і культури краю; розвитку творчих здібностей
особистості на основі місцевих традицій народного та професійного мистецтва.
Базою краєзнавчої діяльності бібліотек є краєзнавчі фонди, які включають: документи, пов'язані з краєм змістом, – незалежно від тиражу, мови, місця
видання чи виготовлення, політичної чи ідейної спрямованості (краєзнавчі документи); документи, пов'язані з краєм походження (місцеві видання), опубліковані на території краю, – незалежно від їх змісту, виду, способу видання,
мови, в т.ч. малотиражні, внутрівідомчі, вузькоспеціальні та ін.
Термін «краєзнавство» містить два значення: «край» та «знаю». Отже, воно вивчає певні віхи історичного, культурного, економічного, літературного
життя й розвитку рідного краю.
Бібліотечне краєзнавство має провідні напрями. Перший (головний) напрям передбачає формування й ефективне функціонування систем краєзнавчої
діяльності бібліотек. Суть його полягає у формуванні та вивченні інформаційно-бібліографічних ресурсів краєзнавчої тематики та їх активного використання читачами. В міській або районній дитячій бібліотеці особливого значення
набуває робота з краєзнавчими документами та організація ДБА.
Другий напрям бібліотечного краєзнавства – здійснення пошуковопрактичної дослідницької діяльності бібліотек. Змістовним ядром цього напрямку
є вивчення історії бібліотек та бібліотечної справи в рідному краї. Реалізується цей
напрям силами бібліотекарів. Ці матеріали дають змогу відтворити історію бібліотек краю, яка є часткою історії області, району, міста, села. Зібраний матеріал відтворюється в буклетах, пам`ятках, альбомах, довідниках тощо.
Третій напрям бібліотечного краєзнавства – це вивчення рідного краю,
пошуки нових відомостей, оформлення їх у вигляді літописів, статей, повідомлень. Реалізується силами бібліотекарів і читацького активу бібліотеки.
Успіх краєзнавчої діяльності повністю залежить від того, хто нею займається. Це має бути творча особа, навколо якої згрупуються не лише читачі бібліотеки.
В краєзнавчій роботі бібліотекар повинен спиратися на бібліографічні,
довідкові, архівні джерела краєзнавства, активно використовувати їх в роботі з
читачами.
За своєю територією ЦБС – зберігач найповнішого зібрання краєзнавчих
ресурсів, центр поширення краєзнавчих знань. Вона за принципом максимальної
повноти виявляє та включає до фонду бібліотек краєзнавчі документи про територію, відображає їх в ДБА, забезпечує бібліографічне обслуговування за запитами,
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що стосуються краю; організовує та проводить краєзнавчі дослідження щодо своєї
території, створює первинні та вторинні джерела краєзнавчої інформації.
Література:
1. Перспективи розвитку краєзнавчого руху: пропозиції до проекту Державної програми
розвитку краєзнавства на період до 2025 р. //Краєзнавство. – 2013. – №1. –С.1-7.
2. Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу // Бібл.вісник. – 1995. – № 2.- С.1-5.
3. Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України: Наказ М-ва культури і мистецтв України № 314 від 11.06.96 р. // Законодавство – б-кам України: Довід.вид. Вип.1. Загальні засади діяльності бібліотек / НПБУ. – К.,
2000. – С.168-172.

УДК 025.5
Гунько Л. М. студентка, Національна академія керівних кадрів культури і
мистецтв (м. Київ)
ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ
СУЧАСНИХ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК
Стрімке вторгнення цифрових технологій привело до радикальних змін
усіх напрямів діяльності бібліотеки: від традиційного інструментарію до методів обслуговування, доступу до ресурсів, форм надання інформації. Відтепер
роль і значення бібліотеки визначаються не тільки кількістю і різноманітністю
її фонду, але й комфортністю послуг, які вона може надати.
Сучасна інформаційна революція визначила місце й роль бібліотеки як
соціального інституту, що концентрує у своїх фондах інтелектуальні ресурси
людства, створені впродовж століть, збагачує ними всю систему сучасних соціальних комунікацій. З огляду на запити сучасного суспільства перед вітчизняними бібліотеками постало завдання не лише перетворення їх на потужні
центри інтеграції, систематизації та опрацювання інформації, забезпечення нею
зростаючих потреб сфер освіти, науки, культури, економічного та державного
життя, але й активної участі у формуванні національного інформаційного простору – запоруки динамічного інноваційного розвитку України [3].
Таким чином, змінюються не тільки матеріальні носії, а й форми подачі
інформації і при цьому спостерігається своєрідне стирання граней між особливостями джерел первинної і вторинної інформації.
Нові можливості в задоволенні інформаційних потреб користувачів відкриває вільний доступ до Інтернет. Довідково-бібліографічний апарат (ДБА) бібліотеки, набуває величезної інформаційної потужності, об’єднуючи пошукові
можливості власних каталогів і картотек з необмеженими можливостями зовнішніх ресурсів. За рахунок представлених в мережі авторитетних БД, бібліотечних
каталогів, різноманітних порталів, електронних бібліотек тощо Інтернет поступово перетворюється на одне з пріоритетних джерел для виконання будь-яких запи13

тів, дозволяючи оперативно корегувати пошук і створювати гнучкий пошуковий
алгоритм. З метою вивчення можливостей інформаційно-пошукових систем, виявлення якісних і достовірних ресурсів з освіти, медицини та суміжних наук фахівці бібліотеки проводять моніторинг глобальної мережі. Результатом аналітикосинтетичної обробки інформації є систематизований покажчик адрес різноманітних Web-ресурсів, який перебуває в стані безперервного оновлення і поповнення.
Пріоритетним розділом покажчика є посилання на адреси повнотекстових періодичних видань. При такій формі робота з текстом найбільш ефективна: під час
пошуку користувачі мають змогу не тільки економити час, а й позбавляються необхідності безпосереднього перегляду масивів документів, отримують сучасну і
найбільш релевантну запиту інформацію.
Поява електронних джерел дозволяє збільшити об'єм наданої інформації,
змінює її якісно, розширює перелік інформаційних послуг і в цілому – можливості інформаційного обслуговування [1].
Інтернет тільки за певних умов може стати могутнім інструментом науки
та освіти, і в числі таких неодмінних умов є створення відповідного бібліотечно-інформаційного середовища.
Досить довго бібліотека вважалась лише «тихим місцем для читання»,
важливим джерелом надання інформації і сьогодні є нагальна потреба в підвищенні її консультативної функції, впровадженні навчальних технологій. Тому
одне з головних завдань – надати користувачам практичних навичок цілеспрямованої самостійної роботи, уміння знаходити, критично осмислювати і використовувати інформацію [5].
Нові технології дають змогу вирішити важливі завдання відповідно до запитів сучасного суспільства: сформувати принципово нові інформаційні ресурси бібліотек, істотно вдосконалити якість обслуговування читачів у бібліотеці, розширити
сферу інформаційного обслуговування користувачів за межами бібліотек, а також
забезпечити збереження інтелектуальної та духовної пам’яті народу, спадкоємність
державотворчих, національних та культурних процесів у суспільстві.
Важливим аспектом діяльності сучасних бібліотек є спрямування на вдосконалення розуміння функції обслуговування користувачів. У самій бібліотечній
установі комп’ютеризація значно прискорює обслуговування читачів, підвищує якість інформування про наявні інформаційні ресурси, сприяє розширенню
доступу до електронної інформації, що стали вже складовою бібліотечних фондів, значно вдосконалює науково-довідкову, консультативно-методологічну та
культурно-освітню роботу. Дистанційні форми бібліотечної роботи набувають
якісного вдосконалення, розвиваються і, у недалекій перспективі, очевидно,
мають стати провідними в інформаційному забезпеченні користувачів. На сьогодні вони розвиваються у двох основних напрямах. Розвитком традиційних
форм дистантного обслуговування на базі поступового заміщення інформації на
паперових та інших традиційних носіях електронними: формування електронних каталогів, довідкової інформації на сайтах бібліотек, поступовий перехід
міжбібліотечних інформаційних обмінів із книжкової форми обігу, мікрофільмування тощо на обмін в інтересах користувачів електронною інформацією,
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надання в їх розпорядження наявних масивів електронної інформації, структурованої в базах та електронних бібліотеках [2].
Отже, інформатизація суспільства, зростання наукового рівня та інформаційних потреб користувачів зумовлюють необхідність трансформації всієї
діяльності сучасної бібліотеки. Відбувається переосмислення функцій бібліотеки і перехід від управління масивами документів до управління потоками інформації. Поступово бібліотека перетворюється із сховища друкованих
документів в автоматизований бібліотечно-інформаційний центр, що забезпечує доступ до інформації, незалежно від місця її зберігання і стає справжнім
навігатором у світі інформаційних продуктів і послуг.
Завдання бібліотеки, як і раніше, полягає у задоволенні інформаційних
потреб користувачів, проте сьогодні можна помітити тенденцію використання
нових форм взаємодії, підвищення комфортності і посилення персоналізації їх
обслуговування.
Користувачі прагнуть отримання всього комплексу сучасних інформаційних
послуг і бібліотека повинна надавати їх. Новітні тенденції спонукають нас шукати
інноваційні шляхи розвитку. Утім, впровадження корисного досвіду мусить проходити з урахуванням реалій, готовності бібліотечних працівників до радикальних
перетворень професійного середовища і підвищення професійної компетентності.
Бібліотеки постійно розвиваються, удосконалюють свою структуру і внутрішньобібліотечні технології, впроваджує нові форми і методи обслуговування. Очевидно, що зміст бібліотечно-інформаційної діяльності і надалі буде визначатися, перш
за все, можливостями, спонукаючи рухатися вперед і адаптуватися до нових умов.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – XVIIІ ст.
Українські міста в другій половині XVII–XVIII ст. були важливими
центрами міського самоврядування. Поступово, під впливом різнопланових чинників, ускладнювалася внутрішня структура міста, удосконалювалися форми міської самоорганізації – міського самоврядування, яке мало лише збалансувати
відносини між магістратами, цехами, братствами, іноетнічними громадами, юридиками, церковною юрисдикцією, а й унормувати стосунки міст із верховною
владою та її представниками на місцях. На практиці міське самоврядування реалізовувалося у діяльності спеціальних органів (переважно магістратів і ратуш),
які були важливою ознакою міського способу життя, відмінного від сільських
самоврядних форм. На середину XVII ст. міста в Україні становили понад 10%
від загальної кількості поселень. Проте чисельність городян була значно вищою і
коливалася в українських воєводствах від однієї до двох третин усієї людності і
за середніми показниками перевищувала 40% від загальної кількості населення.
На той час у Голландії налічувалося близько 50% міських жителів, у Польщі –
24%, у Франції – 10%. Хоча наявність в Україні значної кількості міст і міщан не
свідчила загалом про досить розвинуті форми міського самоврядування.
У другій половині XVII–XVIII ст. в Україні історично склалося кілька типів
міського самоврядування. До першого належали магістратські міста на магдебурзькому праві, які отримали останнє ще в попередній історичний період. Другий
тип становили міста, які управлялися ратушами й не мали магдебурзького права,
третій тип – невеликі міста і містечка без окремого постійного органу самоуправління. В них самоврядування здійснювалося за принципом сільських громад, тобто через обрання на посаду війта, тивуна, або отамана, який спирався в своїй
діяльності на «людей добрих» та старших і авторитетних співгромадян.
Важливо підкреслити, що надання українським містам магдебурзького
права не започатковувало процес створення органів міського самоврядування в
Україні, а лише певною мірою модифікувало вже існуючі форми самоуправління. Загалом надання містам України нових привілеїв на магдебурзьке право та
підтвердження попередніх було, по суті, лише юридичним оформленням складних соціально-економічних та самоврядних процесів.
В містах України другої половини XVII–XVIII ст., які отримали привілеї на
магдебурзьке право, найвищим органом самоврядування був магістрат. До його
складу входили дві урядові колегії – лава та рада, посади в яких займали обрані
міщанами урядники. Найвищою серед них вважалася рада, яка складалася із радників (райців, радців) на чолі з бурмістром. Рада відала міським майном та торгівлею, слідкувала за підтримкою громадського порядку та розглядала позови міщан.
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Інша урядова колегія – лава – була в містах України фактично суто судовим органом. Очолював її, як правило, обраний міщанами війт, а до складу входило до 12
присяжних засідателів (лавників). У повсякденній практиці міського самоврядування означена структурно-функціональна характеристика магістратів не завжди
витримувалась. Досить часто різні колегії – лава і рада – засідали як одна, і головував на таких спільних засіданнях війт. У такому разі повноваження лави і ради
фактично не розмежовувалися. Та й число лавників і радників у різних містах коливалось у досить значних межах: від 2 – 3 до 10 – 12. У тих містах України, де
закріпився ратушний тип міського самоврядування, всі повноваження належали
ратушному уряду у складі війта та кількох бурмистрів. Це, як правило, стосувалося міст, не наділених магдебурзькими привілеями. Про останні у «Правах, за якими судиться малоросійський народ» зазначалося: «В ратушах городов не
упривилиованых, в тех же ратушах должно быти войту одному, а трем толко бурмистрам» [1, 755]. Важливим органом міського самоврядування була також рада
мужів, яка за своїми повноваженнями стояла між міською громадою та магістратом чи ратушею. До неї входило, як правило, кілька десятків (до 40) авторитетних
мужів міста (у Жовкві згадувалася «колегія 12 мужів», в Олиці була «рада 30 мужів»). Причому такі ради подекуди формували й окремі іноетнічні громади міст,
наприклад, «рада 40 мужів» [2, 237, 263-264, 412-416, 451-452, 457-458] вірменської громади Кам’янця-Подільського.
В українських містах Правобережної та Західної України XVII–XVIII ст.,
що входили до складу Королівства Польського, згідно з тогочасною правовою
свідомістю так визначалися повноваження органів міського самоврядування:
«бурмістр і рада мають раз на тиждень або і більше, в разі потреби, сходитися в
ратуші, радити про добро громади (міста) і запобігати шкоді, лагодити, розсуджувати різні суперечки, вживати заходів, щоб їжа і напої в місті не були занадто дорогі... Рада повинна попереджати сварки в місті, боронити від кривд
сиріт і вдів, не дозволяти і викорінювати шкідливі і безчесні ігри (карти, кості
тощо). Кожного разу рада має складати рахунки з усіх міських прибутків перед
старшими і визначнішими з громади (міста)».
Культуру міського самоврядування Лівобережжя узагальнено й викладено у відповідних артикулах «Прав, за якими судиться малоросійський народ».
Вони передбачали такий порядок роботи магістратів: «Оногож магистрата персони во все дни собираясь в ратуше в 7 часу по полуночи до 1 часа полуденнаго
бить должны». Правомірними вважалися засідання магістрату «в полном ли числе или не в полном, толко б в магистрате от пяти, а в ратуше от трех персон
менше не было» [1, 756-757].
Засідання органів самоврядування (ратуш і магістратів) мали відбуватися
щоденно, за винятком «праздничных и торжественных дней», хоч в окремих
випадках урядники мусили засідати «и в воскресные и высоко торжественные
дни, для отправления самонужнейших и времени нетерпящих дел». А для того,
щоб постійно тримати руку на пульсі міського життя, «градские урядники» були зобов’язані «между себе определять в судебную избу дневальных по очереди
переменно» [1, 756-757].
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ХУДОЖНЄ АМАТОРСТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ
ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ Й ПОБУТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Культурне життя населення України другої половини ХІХ – початку
ХХ століття попри всі негаразди було яскравим і напруженим. “Культурна діяльність була єдиною цариною, де позбавлені держави українці могли виразити
свою самобутність” [13, 210].
Побут різних верств населення як міського, так і сільського, був насичений всілякими різновидами художніх занять, які стали невід’ємним елементом
повсякденного життя. Найбільше місце серед них займали музика і співи. І це
не дивно, адже український народ, за висловом А. Міцкевича, вважався “найпоетичнішим й наймузикальнішим серед слов’ян”.
Побутове (“домашнє”) музикування і вокальне виконання кантів, романсів,
народних пісень (соло, дуетом, тріо, невеликими ансамблями) було найулюбленішим серед аматорських художніх занять [2, 56]. Воно набуло поширення серед
всіх верств населення – від нижчих прошарків городян, селян до найвищої знаті.
У великопанський побут потрапляли переважно пісні любовно-ліричні й
жартівливі. Пісні на соціальну тематику, як правило, оминались, хоча зустрічаються окремі згадки про слухання вельможами історичних пісень і дум. Серед дрібнішого панства траплялися шанувальники народної пісні, які самі брали участь у її
виконанні – вокальному (сольному, хоровому) чи інструментальному [11, 18].
Українська пісня посідала чільне місце не лише в сімейному музикуванні,
а й в аматорському співі на дозвіллі молоді, що навчалась, вихованців різних
навчальних закладів – університетів, інститутів, семінарій.
Видатний педагог Х.Д. Алчевська у своїй недільній школі для дорослих
приділяла багато уваги саме українській народній пісні. Українські пісні часто
співали учениці недільної школи як на масових заходах та урочистях, так і на
прогулянках по околицях міста [12, 54-55].
Якщо для домашнього музикування давніших часів типовим було вокальне
виконання пісень, то починаючи з XIX століття все більше, а з другої половини
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XIX століття активно входять у побут співи з інструментальним супроводом і
різні інструментальні аранжировки. Знайомі мелодії та супровід до них нерідко
підбирались самими музикуючими “на слух”. У такий же спосіб робилися інструментальні переклади народних пісень і танців [6, 331].
Поряд із селянськими піснями у побут входять нові, переважно ліричні й
жартівливі, міські пісні. В домашньому музикуванні особливою активністю відрізнялись жінки. Навіть із бідніших прошарків шляхетства вони навчалися
грати на різних музичних інструментах – арфі, гітарі, а згодом і на фортепіано.
Показовими для середини XIX століття були сентиментально-романтичні твори. Все більше входять у домашній репертуар пісні любовного змісту. Це пісніроманси та міські варіанти селянських народних пісень, що виконувалися соло
або дуетом [9, 274]. В аристократичних колах захоплювались французькими
піснями і романсами, співали навіть уривки з італійських та французьких опер.
Коли з’явилося фортепіано, воно досить скоро стало одним із найпопулярніших інструментів у міському й маєтковому побуті. До музичних інструментів ставилися як до чогось дорогоцінного: їх відписували в заповітах, дбали про
їх справність, привабливий вигляд.
Більшість аматорів обмежувались простенькими п’єсками та аранжировками танців, що призначались для “усолоди” слухачів з чисто домашнього оточення.
Проте окремі виконавці досягали досить високого рівня художньої майстерності.
Спочатку це були переважно особи, що належали до аристократичних кіл. Згодом
і в більш демократичному середовищі з’являлися аматори, репертуар яких не обмежувався суто побутовою музикою і містив складні класичні твори.
Згадані вище музичні інструменти використовувались також для музики
прикладного призначення, насамперед для танців, які в ті часи були дуже поширеними. Майже для кожного, хто хоч трохи грав, не потребувало великих
зусиль заграти польку чи вальс [4, 20]. Музика до танцю звучала з приводу різних свят, що відмічались у тісному колі сім’ї та знайомих. В аристократичних
колах офіційні бали обслуговували міські оркестри з київської “капелії”, харківського “класичного оркестру”, а також полкової музики.
Вміти танцювати вважалось ознакою доброго тону. Танцювали котильйон, мазурку, польку, вальс, кадриль, менует, контрданс, гросфатер та ін. [6,
339]. На особливу увагу заслуговує те, що на різноманітних балах і танцювальних вечірках поряд із названими широко побутували українські танці. У різних
спогадах, що стосуються XIX століття, зустрічаються й назви українських танців, які повсюдно танцювали на офіційних і домашніх балах [3, 63; 8, 152]. Щодо західних земель України, то там головне місце посідала коломийка.
Дуже поширеним серед різних верств населення, особливо інтелігенції,
був домашній театр. Організаторами-режисерами таких вистав часто були домашні вчителі та гувернери зі студентів. Але іноді цю місію виконував хтось із
членів сім’ї, родичів або знайомих.
Син М.В. Лисенка у своїх “Спогадах про батька” з великою теплотою
згадує домашній театр і Лесю Косач (Лесю Українку), яка ще дівчинкою брала
активну участь у ньому. Згодом Микола Віталійович написав дві дитячі опери
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(“Пан Коцький” і “Зима і Весна”), які ставили у домашньому театрі. Батько довго добивався права друкувати і ставити ці опери-казки на великій сцені, та так
і не дочекався дозволу цензури, яка вбачала в них крамолу” [10, 7-8].
У будиночку сестер Марії та Софії Ліндфорс, що містився в Києві, в 1871 році
виник домашній аматорський театральний гурток, в якому брали участь члени
родини і невеличке коло знайомих. Щосереди сходились сюди представники
української інтелігенції – М. Старицький, М. Лисенко, П. Чубинський, вчитель
Першої гімназії О. Русов, історик П. Житецький, письменник О. Левицький та ін.
Їх об’єднувала спільність думок і поглядів, приваблювала атмосфера вільнодумства. Цей аматорський домашній театр згодом став відомим осередком культурномистецького життя Києва.
Відчуваючи гостру потребу в новому репертуарі, не маючи іноді змоги
дістати надрукований драматичний твір, аматори й самі створювали п’єси, перекладали твори з російської та інших мов. Це були далеко не поодинокі спроби заповнити величезну прогалину в національній драматургії [14, 186].
Серед української інтелігенції поширеними були домашні музичні та літературно-музичні вечори. Наприклад, у Харкові такі домашні вечори відбувались у Сокальських, Бич-Лубенських, Алчевських [1, 4].
Згодом М. Лисенко проводив домашні вечори в Києві у себе в домі, де
збирались Старицькі, Драгоманови, П. Чубинський та ін. Вечори проводились
як для дорослих, так і для дітей. “Музичні вечори на Рейтарській вулиці збереглися світлою згадкою в пам’яті всіх...” [5, 89].
Важливою частиною культурного життя українських міст другої половини ХІХ – початку ХХ століття стали прилюдні концерти та літературно-музичні
вечори. Досить чітко визначилися характер і спрямування концертів, ініціаторами яких ставали любителі музики. Спочатку більш поширеними були збірні
літературно-музичні вечори, а також концерти, присвячені пам'яті видатних
людей [7, 348-349].
Отже, в другій половині XIX – на початку ХХ століття культурне життя і
побут широких верств населення України позначились багатоманітністю проявів та інтенсивністю процесів, що відбувалися в ньому. Так, відповідно до вимог часу змінювався характер культурного життя і побуту українського народу,
народжувались нові форми мистецького спілкування, намічалися нові тенденції
розвитку української культури. У всіх цих позитивних процесах надзвичайно
важливу роль відігравало аматорське мистецтво, яке стало помітним явищем
культурного життя тогочасної України і носієм української національної культури, а також зробило вагомий внесок у формування національного професійного мистецтва.
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ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ВІЙНИ:
ПРОБЛЕМА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ВИЖИВАННЯ УКРАЇНЦІВ
В УМОВАХ ГІТЛЕРІВСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
Одним із пріоритетних напрямків розвитку історичної науки в Україні є
дослідження гуманітарних аспектів Другої світової війни. Останнім часом названу
проблему вивчали В. Борисов [1], І. Спудка [8], Г. Стефанюк [9]. Свого часу автор
дослідив проблему фізичного виживання населення окупованого Кривого Рогу
(1941-1944 рр.) [2]. Що ж стосується представленої розвідки, то вона написана на
матеріалах раніше не вживаної періодики, а саме, газети «Український голос», яку в
окупованому Луцьку видавали члени Організації українських націоналістів. У даній
роботі автор застосовує примірники, що вийшли впродовж січня – серпня 1943 р.
Варто зазначити, що змістовна складова друкованих органів ОУН дозволяє дослідити проблему соціокультурного виживання українців, які з різних
причин не потрапили до радянських евакуаційних ешелонів, що влітку 1941 р.
масово рушили на Схід. Люди, що залишилися у своїх домівках, апріорі, не могли уникнути контактів з окупаційним режимом, адже мусили утримувати свої
сім’ї, немічних родичів, дітей тощо.
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Взагалі, окупований український соціум поділявся не лише на гітлерівських
посіпак і народних месників, останні з яких зазнавали тортур у гестапо і гинули на
шибеницях, а перші, за словами прославленого поета-шістдесятника Василя Симоненко, «лизали німцям постоли, кричали «хайль» охриплими басами та «Ще не
вмерла…» голосно ревли» [7]. Значна частина окупованого населення України
перетворилася на вимушених колаборантів, які не сприймали окупацію, але й не
мали можливості з нею боротися. На цьому тлі позитивну роль у справі їх фізичного виживання, як це не прикро визнавати, відіграло толерантне ставлення до
окупантів з боку ОУН. Радянська історіографія свого часу висвітлила лише огидні
форми співпраці українських націоналістів з гітлерівцями. Дані факти не варто
приховувати і зараз, адже в українській підокупаційній пресі дійсно безсоромно
звеличували фюрера [у тогочасній українській транскрипції – фірера – Л.Д.], лідерів НСДАП, Третього рейху, втішалися перемогами дивізій вермахту і поразками
радянських військ [3, 1-3; 5, 3; 6, 2]. Окрім того, оунівська преса сформувала і наполегливо поширювала думку про те, що у той час, як «німецькі сини» воюють на
фронті, «вдячні за своє звільнення українці» зобов’язані їхати батрачити у Німеччину: «У війні з жидо-більшовицькою Москвою», – писав В’ячеслав Супонів –
«німецький народ несе найтяжчі жертви. Вони кладуть свої буйні голови не тільки
за свою батьківщину, але і за Україну, взагалі, за майбутню нову Європу, велику
родину західноєвропейських народів. І Україна повинна також бути гідним членом цієї родини, вона також повинна нести жертву. Бо доля Німеччини і України
зв’язані нероздільно. Німеччина кращих синів покликала до армії. На їх місце на
заводах, фабриках і полях повинні стати ми, українці. Це наш святий обов’язок.
Фронт зброї і фронт праці – це одна цілісність. Шлях до нашого відродження у
сумлінній співпраці з німецьким народом…» [10, 3].
Слід зазначити, що подібні опуси прикрашали усі видання ОУН: про перемогу славної німецької армії у криворізькій газеті «Дзвін» писав поет Михайло Пронченко, у київському часописі «Литаври» – письменниця Олена Теліга.
Це не врятувало їх від насильницької смерті: Телігу гітлерівці скинули у Бабин
Яр, а Пронченка розстріляли…
Визнаючи історичну приреченість і злочинний характер цитованої риторики, тим не менше, вважаємо необхідним звернути увагу на гуманітарні аспекти у змісті «Українського голосу», адже, останні вражають не тільки своїм
різнобічним контентом, але і дивовижним збігом тогочасних і сьогоденних ціннісних підходів до трактувань історії українського народу.
Про що ж, власне, писалося в оунівських газетах періоду окупації? В першу чергу, про важливі для повсякденного життя речі. Зокрема, повідомлялося
про впорядкування міста Луцька, про налагодження життя у Харкові, про перетворення міста Хмельник на окружне місто, про запровадження стоматологічної служби у Житомирі, про відновлення трамвайних рухів у Дніпропетровську
і Запоріжжі, про перехід на зимовий (3 жовтня 1943 р.) та літній (3 квітня 1944
р.) час. Не зруйновані гітлерівцями радянські машинно-тракторні станції отримували нову техніку: 28 травня 1943 р. МТС Київського генерального округу
отримало 115 дизельних тракторів. Розповідалося про діяльність соціальних
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служб, зокрема, про виплату пенсій у Миргороді, де впродовж 1942 р. пенсіонери отримали 400 тис. крб.; про діяльність Комітету самодопомоги у Бересті,
де було відкрито 3 їдальні, 2 дитячих притулки, будинок для старців, будинок для
ночівлі і молочну кухню; про функціонування Товариства самодопомоги у Шепетівці, де було відкрито дитячий садочок та надавалася допомога інвалідам; про
товариство взаємодопомоги у Кременчуці; про діяльність Українського комітету
самодопомоги у Рівному та Костополі; про проведену на користь бідних лотерею
у Полтаві; про видачу цукру пасічникам з розрахунку 2 кг цукру на кожен вулик;
про підвищення премій за постачання у міста овочів; про видачу харчових карток
у Луцьку; про розбудову виноградників у Гайсині тощо.
В «Українському голосі» наводилися статистичні дані, а саме загальна
площа та кількість населення рейхскомісаріату «Україна». Так, станом на 1 січня 1943 р. територія останнього займала близько 340 тис. кв. км і дорівнювала
території Італії. Загальна кількість населення становила близько 17 млн, з яких
у Київській окрузі мешкало 4,5 млн осіб, у Волинській окрузі – 4,2 млн, у Житомирській – майже 3 млн, у Дніпропетровській – 2,7 млн, у Миколаївській –
майже 2 млн, у Таврійській – 662 тис. [4, 3]. Комісаріат поділявся на 114 округів та мав у своєму складі 5 самостійних міських округів (Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг та Кам’янське). Округи були поділені на 433
райони, а вищеназвані міські округи загалом нараховували 25 районів [4, 3].
У газеті було наведено офіційну інформацію про встановлення на території рейхскомісаріату «Україна» поштових тарифів [11, 4]. Так, з 1 липня 1943 р.
діючими тарифами були: за лист вагою до 20 г відправник сплачував 80 коп., до
250 г. – 1 крб. 60 коп., до 500 г – 2 крб., лист вагою у 1 кг коштував 3 крб., вартість поштової картки становила 50 коп., з попередньо переплаченою відповіддю – 1 крб. (стільки ж коштував і один примірник газети).
Особлива увага приділялася культурному життю та новим формам громадського дозвілля. В «Українському голосі» розповідалося про започатковане
Свято матері, про відроджений Великдень, про святкування Дня врожаю у Кіровограді, про початок нового футбольного сезону на Волині… За гітлерівської
окупації залишалися чинними першотравневі свята: так, у Києві на честь 1 травня 1943 р. було відкрито для відвідування Ботанічний сад. У квітні 1943 р.
православній єпархії було передано Володимирський собор у Києві, у червні
1943 р. – посвячено храм у Дніпропетровську та собор у Черкасах.
З національних видів мистецтва найбільш активно розвивалися музична і
театральна галузі. У Бересті працювала Школа театральних мистецтв. Функціонували Київська та Харківська консерваторії, Хорова капела ім. Лисенка у
Дніпропетровську (диригент Хоцинський), дитячий хор у Миргороді. На гастролі у Гамбург навесні 1943 р. поїхали київські бандуристи, а влітку цього ж
року до Німеччини відбув ансамбль «Грено» під керівництвом Затворницького.
В окружних містах діяли театри: у Кривому Розі – театр імені І. Котляревського, що складався зі 110 осіб і ставив «Тараса Бульбу», «Сорочинський ярмарок», «Циганку Азу»; у Вінниці – міський театр, що поставив гетівського
«Фауста»; у Знаменці – музично-драматичний театр, що ставив українську кла23

сику ХІХ ст.; у Херсоні – драматичний театр, який здійснив гастрольну поїздку
до Першотравенська; у Дніпропетровську – театри-вар’єте.
На сторінках «Українського голосу» відбувалося формування національно-свідомої історичної пам’яті українського народу. Зокрема, 21 січня 1943 р.
газета писала про вшанування академіка М.С. Грушевського; 5 лютого 1943 р.
розповідалося про 25-ті роковини бою під Крутами; 2 липня 1943 р. – про урочисте поховання жертв більшовицького терору у Вінниці; 13 серпня 1943 р. –
про встановлення пам’ятника Голодомору у селі Марченки на Миргородщині.
Отже, опрацьовані нами джерела свідчать, що оунівські структури місцевого самоврядування та їх друковані органи були вагомими суб’єктами повсякденного життя українців за часів гітлерівської окупації, вони прагнули створити
механізми соціокультурного виживання власного народу та забезпечити національний розвиток України за підтримки Німеччини, тоталітарному режиму якої
вони відверто симпатизували.
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УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ СОЦІОЛОГІЇ МУЗЕЮ
Історіографію соціології музею визначимо як усю сукупність досліджень
та наукової літератури, присвяченої певному періоду, проблемі, події, тенденціям тощо. Як складову частину історіографії соціології музею варто розглядати і всю ту сукупність наукової літератури та джерел, якими послуговується
соціологія. Це дає розуміння ключових дефініцій, явищ, інструментарію проведення соціологічних досліджень, методик опрацювання накопиченого матеріалу у музейній сфері тощо.
Історіографію проблеми соціології музеєзнавства у вітчизняних реаліях
ще не можна описувати за хронологією або дискусією окремих наукових шкіл чи
музейних інституцій. Отже, не визначаємо періоду або події наукового життя, за
допомогою яких можна провести знаковий вододіл. Водночас спостерігаємо процеси
накопичення та нашарування результатів наукової роботи, націленої на вивчення
музейної аудиторії, кадрового резерву музейної сфери, ролі музеїв у соціумі та
остаточного виокремлення соціології музею в окрему сферу наукових знань.
Перша хвиля соціологічних досліджень музейної аудиторії припала на
першу чверть ХХ ст.. У 1920-х рр. музеєзнавець, академік Всеукраїнської академії
наук Ф.І. Шміт запропонував типологію музеїв, побудовану з урахуванням
інтересів відвідувачів, вивчав історію музейної справи й таку сферу знань, як
«соціологічне мистецтвознавство». Наукову спадщину Ф.І. Шміта, який тривалий
час працював у Харкові, назвемо однією з підвалин української соціології музею.
Проте, в Україні праці Ф.І. Шміта не перевидавалися і маловивчені [1].
Розквіт соціологічного дослідження музейної діяльності у ХХ ст.. припадає на
70-80-ті роки ХХ ст.. Період 1990-х рр. характеризується системною кризою та
перетворенням музейної сфери в одну з найбільш недооцінених в Україні. 2000-м рр.
притаманне пожвавлення активності музейництва, зростання кількості та наукового
рівня фахових публікацій. Наприклад, Корнелія Брюнингсхаус-Кнубель ще в 1994 р.
зазначила, що ідеальний музейний співробітник має бути вчителем, соціологом та
маркетологом, для того, щоб на основі знань про особливості соціальних прошарків
суспільства та окремих груп розробляти відповідні програми [2].
Проте, в прямому контексті проблематика музейної соціології в Європі
так і не була проголошена, однак присутня [3]. Перша європейська конференція
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з дослідження та оцінки музейної аудиторії відбулася лише в лютому 2014 р. у
Берліні [4]. В Україні у січні 2015 р. Національною академією керівних кадрів
культури та мистецтв проведено науково-практичний семінар «Соціологія
музейної справи», що став майданчиком діалогу вищих навчальних закладів та
музеїв. За результатами семінару видано колективну монографію «Соціологія
музею: презентація на тлі простору і часу» [5].
Аналізуючи зарубіжну історіографію з проблеми, зазначимо, що найбільш
авторитетними та запитуваними серед вітчизняних фахівців стали україномовні
переклади праць австрійського почесного професора музеології університету
Грацу Фрідріха Вайдахера і маркетологів із США Котлерів.
Ф. Вайдахер відкрив українським музеєзнавцям зарубіжні підходи в трактуванні музейного феномена, акцентуючи увагу на соціальній місії музею. Показав як залучати публіку, застосовувати міждисциплінарні підходи та сучасні
методи комунікації. Щодо царини соціології музеєзнавства (не застосовуючи цей
або аналогічний термін), то він вказує на ознаки людини – потенційного відвідувача; характеризує основні категорії відвідувачів, описані його колегами у другій
половині ХХ ст.; презентує досвід проведених досліджень (підстави відвідувань,
мотиваційні атрибути, час, витрачений на огляд експозита (експоната), статистика відвідувань тощо). Щодо вивчення публіки, то Вайдахер пропонує методи та
форми збору даних, тематичні сфери опитувань, планування, проведення і евалуації (оцінювання) отриманих первинних емпіричних даних [6].
Праця Філіпа Котлера та представників його родини, дає розуміння того, що
соціологія музею має джерелом розвитку також і «маркетинг» та, зокрема, відкритий Котлерами «музейний маркетинг» [7]. Визначаючи музей як один із специфічних сегментів ринку сфери дозвілля та послуг, маркетологи дали рекомендації
стосовно потреби визначення цільових груп відвідувачів (таргетування), ідентифікації нових сегментів споживачів «музейного продукту», пошуку пріоритетних
груп, від яких залежать засоби існування музеїв. Характеризуючи «споживацькі
очікування» відвідувачів та визначаючи музей як систему, що має забезпечувати
життєдіяльність конкурентно та самостійно, Котлери відкрили напрямки руху як
щодо вивчення публіки, так і аналізу власного кадрового резерву.
Відкриті можливості й до пошуку матеріалів із соціології музею під час
вивчення фахової літератури з музеєзнавства мовою іншомовних оригіналів.
Огляд зарубіжної історіографії доступний за публікаціями кандидата філософських наук Г.Б. Рудик (аналізує Генрі Х’ю Гіггінса, Бенджаміна Ів Гілмана, Едварда
Стівена Робінсона, Джона Фока, Мерелін (Моллі) Гуд, Лінду Келі, Натана Річі)
[8], історика О. Ю. Гайдай (аналізує Яна Ассмана, Я.Г. Янмаата) [9], кандидата
історичних наук Р.В. Маньковської (аналізує Збінека Сртанського) тощо [10].
Акцентуємо увагу на досвіді відділу освіти і взаємодії з аудиторіями Британського музею в Лондоні, презентованого К. Маздою для понад сотні українських музейників у Національному художньому музеї України в лютому 2013 р.. Він
висвітлив головні мотивації до відвідування музеїв Великобританії (соціальна, інтелектуальна, емоційна і духовна), прагнення людей більше дізнатися в обмін на
витрачені на вхідні квитки кошти, мати базову інформацію про експозицію або
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виставку під час відвідування тощо. Цікавим є те, що, говорячи про розподіл відвідувачів на звичні україномовному середовищу категорії (діти, дорослі тощо),
англійський фахівець застосував майже не вживане поняття «сегментація».
Серед найменувань російської історіографії увагу вітчизняних дослідників можуть привернути узагальнення музеєзнавця М.Ю. Юхневич, яка дає історичну ретроспективу практики соціологічних досліджень у Російській імперії
початку ХХ ст., обмеженості та напрямкам вивчення музейної аудиторії в радянську добу, рівню досліджень у її країні після розпаду СРСР [11].
Серед тенденцій соціології музею визначимо й те, що музеєзнавці (соціологи) доби СРСР вживали у своїх працях дефініції, що зникли з обігу через зміни
соціальної структури пострадянського суспільства. Наприклад: «висококваліфіковані споживачі культури» (виключно відвідувачі – фахівці з вищою освітою),
«робочі міст і селищ», «робочий клас», «відвідувачі із соціалістичних країн»
(категорії відвідувачів), «музейна пропаганда» тощо [12]. Актуальні й нині
дефініції «споживач культури», «споживач культурних цінностей» і, власне,
«соціологічне дослідження», «соціологічний експеримент», вживалися в ідеологічному контексті [13].
Щодо сучасного понятійно-термінологічного апарату, який можна віднести
до соціології музею, то згадана М.Ю. Юхневич аналізує еволюцію терміна «соціально-демографічний портрет відвідувача» («паспортичка»), дискутує стосовно
граней термінів «відвідувач», «глядач», «клієнт», «слухач», «аудиторія» музею.
Розкриває зміст деяких понять музеєзнавства, які є ключовими для соціології музею, і теоретик музейної справи, історик В.Ю. Дукельський. Він розрізняє «відвідувача» і «музейну публіку» [14]. Проте знову підкреслимо, що
фахові терміни розпорошені по різних довідкових виданнях із музеєзнавства.
Розкрито зміст найуживаніших дефініцій: музейна аудиторія, музейна комунікація, музейна соціологія, соціально-психологічні дослідження тощо.
Більш цілеспрямовану роботу провели львівські фахівці стандартизації науково-технічної термінології, які присвятили музейництву окремий часопис термінографічної серії «СловоСвіт» та фахівці Національного військово-історичного музею
України у словнику базових термінів музеєзнавства [15]. Було подано більш різнопланову термінологію для соціології музею: анкета відвідувача, анкетування, аудиторія музейна, експозиційна комунікація, ефект відволікання, зворотний зв'язок,
психологія музейна, соціально-демографічний склад відвідувачів, музеєзнавча освіта, музейна соціологія тощо. Проте, за аналізом фахівця проблем української термінології І.М. Фецко терміносистема музейної справи і досі в стадії формування.
Наявний інтерес лінгвістів і фахівців музейної справи до розбудови новітніх складних термінів із компонентом «музей» в сучасній українській літературній мові [16].
Аналогічну ситуацію спостерігаємо й в українських реаліях. До уточнення
понять частіше звертаються в преамбулах до інших розвідок. Наприклад, фахівцем Волинського краєзнавчого музею, кандидатом історичних наук Є.І. Ковальчук було розкрито зміст і відмінності таких важливих термінів як: соціологічні
дослідження, анкетне опитування, інтерв’ю, візуальне спостереження за оглядом
експозиції, анкетування місцевих жителів та опитування експертів [17].
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Серед останніх напрацювань назвемо розлоге тлумачення власне дефініцій «соціологія музейної справи» (а також її об’єкта та предмета), «соціологічна
концепція музейної справи» та «соціальний діалог у музейній справі», здійснене доктором історичних наук В.В. Карповим [3]. Підкреслимо, що дослідником
опубліковано одну з найбільших історіографічних розвідок із соціології музею
та проаналізовано навчальну літературу з музеєзнавства, в якій хоча б побіжно
порушено досліджувану тему. Зроблено висновок, що соціологія музею, як в
теоретичному, так і в прикладному значенні в підручниках майже відсутня [18].
Продовжуючи виокремлення праць, в яких порушують проблему термінології соціології музею, додамо, що в російськомовній колективній монографії
під загальною редакцією кандидата історичних наук М.Є. Каулен, що є посібником для систем професійної перепідготовки [19], побутують і такі дефініції
як «проектний» та «небачений» відвідувач. У цілому видання Академії перепідготовки працівників мистецтва, культури та туризму Російського інституту культурології вперше на теренах колишнього СРСР дало повноцінний опис
планування та реалізації соціологічного дослідження саме в музеї.
До наукових праць російських колег, де в межах музеєзнавства можна
сегментувати проблеми соціології, належать і роботи доктора культурології
Е.О. Шулепової. В її навчальному посібнику «Основи музеєзнавства» [20] визначено, що в кожному окремому випадку на музей дивляться під певним кутом
зору, що потрібно описувати, використовуючи різні поняття та інструменти.
Джерела сучасної музейної комунікації дослідниця бачить і в розробках канадського філософа Маршала Маклюєна та музеєзнавця Дункана Камерона. Вони
визначили, що умова вступу відвідувача у спілкування з «реальними речами»
полягає в тому, що аудиторія здатна розуміти мову цих речей, а експозиція –
збудувати невербальний простір «висловлювань». У свою чергу, розуміння аудиторії може складати об’єкт і предмет соціології музею.
Публікацію завідувачки науково-просвітницького відділу Меморіального
комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років»
Г.Л. Голубенко у 1999 р. можна вважати однією з перших розвідок, де аналіз
статистики відвідування та різноманітних елементів музейної комунікації
створив підґрунтя для планування та проведення соціологічних опитувань
[21]. Авторкою було відмічено відхід від тенденції переважно екскурсійного
(організованого) відвідування, що було притаманне добі СРСР, і вжито
модерний термін «індивідуали». Так вирізнили гостей, що оглядали музей
без допомоги екскурсовода, отже «індивідуальні відвідувачі» потребують
особливої системи інформації про музей.
Ще одним музеєм, що активно вивчає власних відвідувачів, є Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Згадана Г.Б. Рудик у
2013 р. підготувала низку публікацій, що підбили підсумок комплексного проекту з опитування думки чинних і потенційних відвідувачів музею «Цей неясний
об’єкт бажання» [8]. Аналізуючи методологічну основу сучасного уявлення про
відвідувача за досвідом Великобританії, США та Австралії, авторкою зроблено
висновки про те, що сенс вивчення аудиторії полягає не лише в зовнішньому
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аспекті (пізнавши актуальний попит, вибудувати нову концепцію), а й у внутрішньому. Отримана інформація стає навчальним матеріалом для музейників,
що дозволяє відчути сенс роботи.
Доробок Г.Б. Рудик чи не вперше наголосив на тому, що існують можливості переходу від ставлення до відвідувача як до «анонімного» до пізнаваного.
Фінальний звіт опитування презентував яскраву картину про середньостатистичного потенційного та реального відвідувача музею художнього профілю: віковий та гендерний дисбаланс структури аудиторії; домінування в ній прошарку
інтелектуалів з вищою освітою; риси та мотивації самостійного відвідувача; залежність відвідування від дня тижня; ефективність маркетингових технологій
для залучення аудиторії тощо. Не менш цікава дискусія була запропонована
Г.Б. Рудик і щодо дефініції зарубіжного музеєзнавства – «музейні люди» або
«люди музейного типу» [8].
Стосовно понятійно-термінологічного апарату соціології музеїв можна сказати: у Музеї Ханенків одними з перших застосували, а у фаховій історіографії
проголосили те, що для одного з видів роботи з аудиторією можна застосовувати
поняття світової соціологічної практики опитувань виборців – екзит-полл. Відтак,
простежується тенденція адаптації до вживання дефініцій суміжних сфер знань.
Слід зазначити, що соціологічна практика Національного музею мистецтв
імені Богдана та Варвари Ханенків у 2013– 2014 рр., а також активність у даному напрямку колективу Дніпропетровського національного історичного музею
імені Д.І. Яворницького стали цитованими в історіографії в рамках аналізу накопиченого досвіду та історії музеєзнавства в Україні. Зокрема, дослідниця
проблем українського музейництва Р.В. Маньковська визначила, що висновки,
зроблені в межах проекту «Цей неясний об’єкт бажання», підтверджують європейські тенденції розвитку вітчизняного музейного простору, а діяльність Музею імені Д.І. Яворницького у напрямку музейної комунікації, надто у формах
роботи з дитячою аудиторією, є системною [22].
Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького реалізує свою соціологічну практику під керівництвом одного з провідних
фахівців музейної справи Н.І. Капустіної із середини 1990-х рр. Серед перших
було розпочато проект «Музей і діти» [23]. Аналіз накопиченого матеріалу дав
змогу визначити місце дітей, підлітків та юнацтва в загальній структурі музейної аудиторії, виявити форми та методи роботи з поколінням, що підростає, вивчити думку музейних працівників Дніпропетровської області про стан та
перспективи розвитку дитячого напрямку музейної діяльності.
У цілому за публікаціями наукового колективу музею імені Д.І. Яворницького можна простежити еволюцію цієї соціальної інституції в напрямку реалізації її функції в соціальному середовищі м. Дніпро та Дніпропетровської
області [24].
Неможливо оминути увагою розвідку аспірантки Інституту історії України НАНУ О.Ю. Гайдай [9], яка проаналізувала опитування серед студентівісториків у 2013 р., що мало предметом знання, оцінки та ставлення до радянського періоду в покоління, народженого після 1991 р. За рахунок цієї роботи
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соціологія музеєзнавства може збагатитися висновками про потенційну аудиторію музеїв, її «культурні запити», знання з історії, сформовані під впливом шкільної програми та державної політики у сфері культури, потенційний кадровий
резерв галузі.
Невід’ємним джерелом з проблеми варто розглядати і дослідження проведене в 2013–2014 рр. громадською організацією «Український центр розвитку
музейної справи» під назвою «Вивчення потреб музейної аудиторії в підвищенні кваліфікації» [25]. Фактичний матеріал опитування як джерело та поданий
В. Піоро та С. Рябчук аналіз дали значну інформацію. Були опубліковані уявлення про стан розвитку кадрів у 55 музейних установах майже всіх регіонів
України: вік, рівень освіти, стаж роботи, ставлення до посадових обов’язків,
додаткового навантаження, підвищення кваліфікації та розуміння модерних напрямків роботи (волонтерство, маркетинг, фандрайзинг, використання новітніх
технологій). Як засвідчило опитування, в силу складних обставин виживання та
звичок, деякі важливі питання – як-то залучення відвідувачів, аналіз дійсної та
потенційної аудиторії музею, вивчення її потреб – у свідомості музейних працівників можуть стояти на другому за пріоритетністю плані, а деякі функції виконуються як додаткові навантаження.
Серед опитувань, які визначали місце музею як явища в системі цінностей суспільства, назвемо фактично два єдиних у сучасній історії України опитування: «Музеї України», проведене в містах України Інститутом Горшеніна в
травні 2010 р., та регіональне – на тему «Музей і суспільство», проведене Волинським національним університетом імені Лесі України взимку 2011 р.
Аналіз вітчизняної історіографії показує, що в Україні накопичено значну
кількість різноманітних наукових та науково-популярних публікацій із означеної
проблеми. Характерним є вивчення аудиторії власної музейної інституції, як
передумови ефективної діяльності сучасного музею, розуміння та модернізації
ставлення до відвідувачів. Левова частка історіографії з проблеми стосується
саме цієї категорії. Поясненням даному явищу є те, що вивчення відвідувачів
розглядається як елемент сучасної музейної комунікації, діалогу музею з аудиторією.
Отже, історіографія свідчить про наявність значного наукового доробку
українських науковців та фахівців музейної сфери в якому досліджено специфіку
взаємодії музеїв із наукою соціологія. На практиці українські музеї, соціологічні
кампанії і наукові установи проводять ґрунтовні соціологічні дослідження в сфері
музейної діяльності, а їх результати уведені у науковий обіг. Можна визначати
соціологію музею як міждисциплінарне наукове знання, що є фундаментом цілісного музейного процесу і являє собою комунікацію музею із суспільним простором.
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УДК 791.12 «1943/1945
Маслюк О. Г., аспірант, Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв
(м. Київ)
РОЗВИТОК КІНЕМАТОГРАФІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР
В 1943-1945 РР.
Історія кінематографу в роки Другої світової війни була добре досліджена
радянськими вченими. Натомість не розробленою темою в радянській та українській історіографії залишається процес відновлення та діяльності культурномистецьких закладів в галузі кінематографії (кіностудій, кінотеатрів тощо). На
ці проблеми ми акцентуємо особливу увагу.
В роки війни прокат фільмів повинен був обкладатися високим податком.
Він визначався указом Верховної Ради СРСР від 10 вересня 1942 р. «Податок з
видовищ». За ним з кінотеатрів, пересувних кінотеатрів та клубних кіноустановок в містах і селищах міського типу визначається найвищий податок – 55 % з
прибутку. Прокат в сільській місцевості давав податок 10 %. Від податку звільнялися кінематографічні організації, які влаштовували покази в частинах, клубах, будинках Червоної армії, Військово-Морського Флоту і військ НКВС
СРСР [1, 497].
Від початку визволення України почалося відновлення мережі кінотеатрів. З довідки Управління кінофікації КП(б)У (не раніше 1 січня 1943 р) стає
відомо, що лише по 9 областях України знищено 130 будівель кінотеатрів [2,
87]. Звільнивши Київ від нацистів, радянська влада відновила роботу до 23 листопада 1943 р. 5 кінотеатрів, чиї будівлі вціліли протягом бойових дій. А також
в Києві пристосовано будівлю колишнього польського театру під кінотеатр
«Комсомолець України» [2, 86]. Станом на 1 січня 1944 р. на звільнених територіях УРСР кіномережа складала 147 установок [3, 86]. В довідці Відділу пропаганди і агітації ЦК КП(б)У про відбудову культурно-освітніх закладів
зазначено кількість відновлених кінотеатрів у визволених областях УРСР станом на 1 грудня 1943 р. В Харківській області працювали 24 кінотеатри, в Київській – 9, Сталінській – 38, Ворошиловградській – 21, Дніпропетровській – 8,
Чернігівській – 5, Сумській – 18, Полтавській – 9, Запорозькій – 2 [2, 89]. РНК
УРСР 14 березня 1944 р. видали постанову «Про заходи щодо поліпшення кінообслуговування населення Української РСР». В ній РНК УРСР зобов’язувала
Управління кінофікації до кінця 1944 р. 440 кіноустановок. Виконання будівництва та ремонту кінотеатрів покладалося на Наркомат житлоцивільного будівництва УРСР. РНК УРСР зобов’язали виконкоми Рад депутатів трудящих
поліпшити керівництво органами кінофікації на місцях, змусити сільські Ради
депутатів надавати органам кінофікації транспорт для кінопересувок, забезпечити ремонт міських і сільських кінотеатрів, звільнити приміщення кінотеатрів,
що їх було зайнято під час війни для інших потреб [3, 21-22]. Держава виділила
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Управлінню кінофікації 10 млн. карбованців [3, 21]. Планувалося відкрити таку
кількість кіноустановок в даних областях протягом 1944 року: в Чернігівській
області – 51, Сумській – 47, Полтавській – 60, Харківській – 61, Ворошиловградській – 63, Сталінській – 66, Дніпропетровська – 52, Запорізька – 40 [3, 23].
Радянській владі необхідний був прокат на визволених територіях СРСР.
Адже кінематограф був важливою формою пропаганди. Про це стає відомо з
листа Комітету в справах кінематографії при РНК СРСР Управлінню кінофікації при РНК УРСР про відправку кінопересувок і запасних частин в райони Лівобережної України від 26 серпня 1944 р. В цьому документі вказано, що за
першу половину 1944 р. на територію України 213 комплектів кінопересувок
(54 для кінофікації райцентрів лівобережних областей УРСР) [2, 134].
Уряд УРСР вимагав від керівництва Управління кінофікації відновити до
1 вересня 1944 р. мережу дитячих кінотеатрів, пристосувавши для обслуговування дітей один з діючих кінотеатрів Києва, Харкова, Дніпропетровська, Одесі, Чернівцях [3, 42]. Планувалося облікувати весь кінофонд і скласти списки
кінокартин для дітей. Виконкоми Київської, Харківської, Дніпропетровської та
Одеської обласних Рад депутатів трудящих і Чернівецький облвиконком зобов’язувалися виділити кошти обладнання дитячих кінотеатрів [3, 42-43]. Також для РНК УРСР і ЦК КП(б)У видали постанову від 11 жовтня 1944 р. «Про
поліпшення роботи сільських кіноустановок». В документі зазначалося, що більшість виконкомів обласних Рад депутатів трудящих та обкоми КП(б)У не
приділили увагу відновленню сільської кіномережі. До 1 січня 1945 р. Управління кінофікації мало відремонтувати кіноустановки сільських та районних
клубів. Також виконкоми районних рад та райкоми КП(б)У в планах роботи районних і міських клубів щомісяця відводити для демонстрації фільмів. Також
Управління кінофікації при РНК УРСР зобов’язувалося надати пересувні електростанції та кіноапаратуру, що поставлені на стаціонар в райцентрах сільського типу, для використання протягом 2 – 3 днів на тиждень для обслуговування
сіл району. Також заборонявся безкоштовний показ фільмів. Управління кінофікації при РНК УРСР зобов’язувалося провести з 1 до 10 грудня 1944 р. в сільських райцентрах кінофестиваль, на якому б демонструвалися кращі радянські
фільми [2, 146-147]. Все-таки, якщо вірити статистиці, то завдання по прокату
кіно в селі було виконано. Адже в міських поселення кількість кіноустановок
зменшилася в 1950 році в порівняні з 1940 р. (1769 проти 1938 відповідно), то в
сільській місцевості все було навпаки. В 1940 р. там було 3884 кіноустановок, а
в 1950 р. – аж 5419 [4, 369].
Станом на 1 січня 1945 р. по плану відновлення прокату фільмів на території України було відновлено 367 міських кінотеатрів (85 %), 197 сільських
(111,2 %), 24 сільських вузькоплівкових (3,7 %), 105 звукопересувок (12,4 %),
138 німих кінопересувок (13 %). Всього булло створено 831 кіноустановок (26,2
%) [2, 170]. Як ми бачимо, відновлення кіномистецьких закладів на селі відбувалося більш ефективніше.
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В 1945 р. відбулися зміни в керівництві кінематографом. 24 січня 1945 р.
Президія Верховної Ради УРСР утворила Управління в справах кінематографії
при Раді народних комісарів УРСР [2, 171].
Тепер розглянемо кіновиробництво на території України після відбудови
кіностудій. Указом РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 6 березня 1944 р. була відновлена робота Київської кіностудії художніх фільмів [3, с. 19]. Відбудова кіностудії тривала аж до 1948 року, адже не вистачало коштів, кваліфікованої робочої
сили [5, 140-141]. Але студії в 1945 р. вдалося випустити фільми «Зиґмунд Косовський» та «В далекому плаванні» [6, 169].
1 травня 1944 р. була введена в експлуатацію Українська студія кінохроніки. Станом на грудень 1944 р. була введена 7 кіножурналів. За 1944 р. і в
першому кварталі 1945 р. студія випустила на екрани такі документальні фільми про відбудову міст та культурного життя в Українській РСР: «Київ», «Дніпрогес», «На Донбасі», «Наш Харків», «Одесі», «Свято української науки», «На
звільненій землі». Крім цього, були створені фільм у двох частинах «Мистецтво
Радянській України» та тематичні кіножурнали «На радянському Дунаї» та
«Свято народного мистецтва» [2, 184-185].
Отже, радянське керівництво поставило за мету відновити виробництво
фільмів і мережу кінотеатрів в роки, коли ще не закінчилися бойові дії. Кінематограф розглядався як ефективна пропаганда.
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Наконечна М.С. студентка, Національна академія керівних кадрів культури
і мистецтв (м. Київ)
ТРИПІЛЬСЬКА ПИСЕМНІСТЬ: ПРАВДА ЧИ ВИГАДКА?
Нині під терміном «розвиток людства» розуміють невпинне вдосконалення, рух вперед. Підтвердженням цього можуть бути постійні зміни в матеріальній та духовній сферах. Основним проявом руху людства є писемність, тобто
дані, які придбали знакову форму. Проте, поява та розвиток писемності є науковою проблемою, що часто привертає увагу усе більшої кількості науковців.
Сучасність характеризується, насамперед, засобами масової інформації. Але
якщо заглянути в історію, то чи можливо було б дізнатися щось без володіння
технік читання та письма? Навряд чи! Саме тому, великий обсяг наукової літератури присвячений питанню походження писемності та її формуванню.
Едуарт Бернетт Тейлор у своїй роботі «Первісна культура» 1939 року зазначав, що близько мільйона років покоління людей були пов'язані між собою
тільки нитками міфів і ритуалів, а різні племена – тільки химерними чутками, а
про писемність не було жодних відомостей. Більшість дослідників схильні до
думки, що винахід алфавітного письма був тим великим кроком, який привів
людство від варварства до цивілізації. Коли виникли перші прототипи писемності, можливо, саме тоді й почалася історія. Адже, часи, коли не існувало писемності, прийнято вважати доісторичними. Завдяки такому прориву, людина
стала включеною в потік історії, тепер вона володіє інформацією про те, що ніколи не бачила, за допомогою інших засобів, які розвинулися на основі писемності. Це дає змогу залишити свій слід в історії. Більшість погодяться, що,
навряд чи, будь-яка наука отримала б істотний розвиток не спираючись на роботи попередників.
Міфи всіх цивілізацій розповідають про божественне походження писемності
– її цінність люди розуміли завжди. І сама можливість писати та читати довгий
час залишалася долею обраних, перш за все жреців і державних чиновників.
Інакше й бути не могло, адже, щоб оволодіти грамотою, потрібно запам'ятати і
навчитися зображувати тисячі складних знаків – ієрогліфів. Коли фінікійці, а за
ними греки створили звуко-буквене письмо з алфавітом з декількох десятків
простих значків, який здатний опанувати кожен за кілька тижнів, сталася тиха і
найбільша революція за всю історію людства.
Деякі дослідники стверджують, що основна передумова до створення писемності – виникнення мови. Але, якщо придивитися до цієї проблеми, то з іншого боку, один раз виникнувши, писемність стала надавати зворотний вплив
на мову, надаючи їй більшої стабільності й оформленості.
Коріння писемності йдуть у глибоку старовину. Приблизно з IX по
II тисячоліття до н. е. люди почали використовувати фігурки тварин або просто
предмети (палички, камені) для "запису" і обліку худоби, тобто відкрили
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предметне письмо. Неясно, це предок сучасного письма або його родич по
бічній лінії? Лев Владимиров говорив, що протягом стародавньої історії
виникало безліч примітивних типів і систем письма, і більшість з них не мають
нічого спільного з сучасним письмом.
Ігнас Джей Гельб у праці «Досвід вивчення письма» 1982 року, визначив,
що стародавні винаходи людства, схожі на письмо (але письмом не є),
називаються предписеменністю .
Лев Владимиров у роботі «Загальна історія книги» казав, що для передачі
інформації і для запам'ятовування первісні народи використовували "паличне"
письмо. Найпримітивнішим його прикладом є похило встромлена в землю на
узбіччі палиця, яка інформує про довжину шляху і можливі на ньому перешкоди
та небезпеки . Предметним письмом вважаються і такі стародавні способи
передачі інформації як вампуми (намисто з черепашок, яке в індіанських
племен Північної Америки правило за гроші (мінову одиницю), заставу, а також
мало значення записів).
Наукові дослідження доводять наступне, що писемність могла бути
винайдена, щонайменше, тричі за час історичного розвитку:
1. Шумерська писемність у Месопотамії (Межиріччя) (орієнтовно з 3000
року до н.е.).
2. Китайська писемність уздовж річки Хуанхе («Жовта ріка») (у період до
1200 р. до н.е.).
3. Мезоамериканська писемність у Гватемалі і Південній Мексиці (дещо
пізніше 500 року н.е.).
З них тільки китайська писемність усе ще використовується у наш час,
хоча і шумерське, і мезоамериканське письмо також використовувалися
протягом декількох тисячоріч.
Четвертий тип, єгипетська система письма, з’явилася незабаром після
того, як шумерська писемність виникла в Месопотамії. Незважаючи на те, що її
поява могла бути пов’язана з виникненням шумерської писемності, у цих двох
системах письма знаки не схожі один на одного.
П’ятий тип, північносемітська фінікійська система письма, стала
найбільш впливовою. Фінікійська писемність є родоначальницею більшості
сучасних систем письма. В остаточному підсумку, фінікійська писемність могла
виникнути від єгипетської писемності, але точних доказів цього немає.
Багато прадавніх систем письма дотепер не розшифровані. У більшості
випадків не існує певного способу, за допомогою якого можна співвіднести такі
системи письма з іншими відомими формами писемності.
Походження і розвиток усіх ранніх систем письма дотримується разюче
схожої схеми. Насамперед, малювання є джерелом походження писемності в
усьому світі. Більшість знаків ранніх систем письма – піктографічні за своїм
походженням. Той факт, що єгипетський ієрогліф, що означає «сонце», і
найдавніший китайський ієрогліф з тим же значенням схожі, доводить, що вони
обидві починалися зі спроб намалювати сонце.
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Вирішальний етап у розвитку наступає тоді, коли такі малюнки стилізуються і
стають репрезентацією не самого сонця, а слова зі значенням «сонце».
На цьому етапі малювання стає писемністю. Інакше кажучи, піктограми
перетворюються в логограми. Найдавніші системи письма, у переважній
більшості випадків, є логографічними.
З переходом від малюнків, що представляють предмети, до письмових знаків
слова, що представляють слова, увага акцентується уже не на імітації зображуваного
об’єкта, а на встановленні відмінностей між письмовими знаками. Кожний знак усе
більшою мірою стандартизується . Більше того, лінійне впорядкування знаків також
є фіксованим, щоб, як правило, відображати порядок слів у реченні.
В усіх ранніх системах письма використовують ребусний принцип, за яким
піктографічний знак, що спочатку представляє одне слово, використовується для
репрезентації іншого слова з таким же або схожим звучанням.
Усі ранні системи письма використовують детермінативи для того, щоб
впоратися зі зростаючою багатозначністю. Детермінативи подають приблизну
вказівку на значення символу, у такий спосіб виділяючи його серед інших
варіантів вживання того самого знаку.
Багато дослідників, в тому числі Анатолій Янович Шайкевич, писали, що
найдавніші фонетичні системи письма минулого або силабічні (кожний знак
представляє склад), або консонантні (кожний знак представляє один або більш
приголосних). І тільки з появою стародавніх греків ми одержали фонематичні
системи письма (кожний знак представляє одну фонему).
В історичному відношенні, всі системи письма походять від логографічних
систем, а силабічне і консонантне письмо з’явилося раніше, ніж фонемне письмо.
З іншого боку, багато письмових культур не перейшли до фонемного письма.
Китайське письмо дотепер залишається переважно логографічним, японське
письмо кана – здебільшого, усе ще силабічне, а арабське і давньоєврейське письмо
зберігає консонантний характер. Деякі вчені розглядають це як культурний
консерватизм, опір прогресу. Інші дотримуються думки, що різні системи письма
пасують різним мовам.
Культурний консерватизм відіграє важливу роль у розвитку писемності.
Навіть у мовах з фонематичною системою письма слова рідко пишуться так
само, як вимовляються.
Вже давно точиться дискусія про існування писемності у трипільців. Так,
побачило світ ґрунтовне дослідження І.Ткачука і Я.Мельника «Семіотичний
аналіз трипільсько-кукутенських знакових систем». Не оминув зазначеної
проблеми у своїй монографії «Трипільська цивілізація» і Михайло Відейко.
Висновки цих та інших праць зводяться до того, що трипільці, на жаль, не мали
повноцінної писемності, а передавали з покоління в покоління інформацію,
зашифровану у візерунках на знаменитій мальованій кераміці.
Спроби розшифрувати трипільські знаки з допомогою давньогрецької та
інших європейських мов теж не дали результатів. Хоч інакше не могло й бути, адже
знаки найперших у світі мов – шумерський клинопис, єгипетські та китайські
ієрогліфи – означали слова, а літери давньогрецької чи латини – вже звуки.
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З інших позицій підійшов до розв’язання проблеми московський шумерознавець Анатолій Кифішин. Ще 1993 року його запросили відвідати пам’ятку
археології «Кам’яна Могила» поблизу Мелітополя. У своєму дослідженні Анатолій
Кифішин стверджує, що йому вдалося розшифрувати піктограми на 40 панно та 16
кам’яних табличках, так званих «скрижалях» VІІ—ІІІ тисячоліть до н. е. Крім того,
автор розшифрував календар Кам’яної Могили, початки якого сягають ще
ХІІ тисячоліття до н.е.
Звичайно, все вищевказане – на сьогодні лише гіпотеза, але гіпотеза
аргументована. Остаточно поставити крапки над «і» зможуть американські,
німецькі чи французькі шумерознавці, адже Україна фахівців такого профілю не
має взагалі.
УДК 904:72”18”(477-25)
Путро А. O., ст. викладач, Національна академія керівних кадрів культури
і мистецтв (м. Київ)
ПРИБУТКОВІ БУДИНКИ КИЄВА ЯК ІСТОРИЧНИЙ ОБ’ЄКТ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 43
(Світлій пам’яті доктора історичних наук, професора О. І. Путра,
який прожив у цьому будинку з 1968 по 2011 рр.
і доклав чимало зусиль для збереження його історичного статусу)
Історія будинків буває іноді навіть цікавішою ніж людське життя. Будинки більш довговічні й стають свідками багатьох людських поколінь. Певною
мірою це стосується й вулиць. Із-за буремних подій на зламі епох ХХ сторіччя
та, деколи, бездумних новацій перебудов, зник або був спотворений ряд історичних споруд. Усе це порушило цілісний архітектурний ансамбль міста. Але, на
щастя, в Києві є ще вулиці, які хоча б трохи зберегли свій неповторний шарм,
незважаючи на радикальні коливання моди і виклики сьогодення.
Сучасна вулиця Саксаганського¹ дає уявлення про міську забудову Києва
кінця ХІХ − початку ХХ ст., про напрями архітектури, характерні для доби
«срібного віку». Наприкінці ХІХ ст. вона стала однією із найважливіших київських вулиць і могла пишатися своїми ошатними особняками та прибутковими
будинками. Її називали «українською вулицею», бо на ній жили, працювали та
дружили сім’ї Миколи Лисенка, Михайла Старицького, Лесі Українки. 1895 р.
тут була прокладена трамвайна лінія.
Звичайно ж, з плином часу, з настанням часів безкомпромісного, зухвалого й хижацького «ущільнення» історичної забудови центру Києва, архітектурне
обличчя вулиці помітно змінилося − більшість будинків утратили елементи колись вишуканого декору, а деякі й зовсім зникли. Як і всім сучасним вулицям
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центральної частини міста, їй властивий еклектизм, тепер тут, серед калейдоскопу установ, перманентно мігрує офісний планктон.
Будівництво житлового прибуткового будинку на вулиці Саксаганського,
43 було започатковано наприкінці 1896 р. як «каменнаго 4-хъ этажнаго съ подваломъ дома лит. А», з дозволу міської управи² [1, 8], у садибі «состоящей въ
Лыбедской города Кіева части кіевскаго І-й гільдіи купца» Шмуля Модилевського [2, 2; 3, 3]. До цього садиба належала купцю Йосифу Потабенку [3, 9; 4,
308]. Проектантом став київський архітектор Андрій-Фердінанд Краусс, який
«принялъ на себя надзоръ и руководство при постройкѣ» [ 5, 10].
Чотириповерховий з напівпідвалом, на високому цоколі, цегляний, пофарбований, у плані Т-подібний, односекційний³. Перекриття пласкі, дах двосхилий, з
бляшаним покриттям. На кожному поверсі міститься по дві шестикімнатні квартири. На правому фланзі проїзд на подвір'я.
Архітектура споруди вирізняється чіткою симетрією об'ємно-планувального
та декоративного вирішення. Головний вхід з парадними сходами та блоком
допоміжних приміщень розташовано на центральній осі будинку. Найпослідовніше симетрію втілено в структурі головного фасаду, композиційну основу якого складають три розкріповки − центральна, найвишуканіша за архітектурою, і
дві бічні. Значення цих елементів підкреслено влаштуванням здвоєних вікон з
колонками в імпостах, канелюрованих пілястрами, рустованим оздобленням
наріжжів і пластичними завершеннями у вигляді складнопрофільованих трикутних фронтонів з балюстрадою (втрачена). Виразність головного фасаду посилюється за рахунок умілого варіювання формою та розмірами віконних
прорізів, у більшості прямокутних, на четвертому поверсі аркових з пишним
ліпленим декором. Прямокутний проріз входу в центрі будинку фланковано колонами коринфського ордера.
Споруда – яскравий зразок київського прибуткового будинку кінця ХІХ ст.,
оздобленого у стилі історизм з елементами неоренесансну та із застосуванням
елементів ордерної системи [6].
Хвиля масової націоналізації прибуткових будинків 1919р. минулого століття звичайно ж захлеснула й житловий будинок на вул. Саксаганського, 43 −
квартири з індивідуальних перетворили на комунальні.
З 1975р. по 1980р. будинок знаходився на капітальному ремонті − комунальне житло не витримало випробування часом і було вирішено надати кожній
родині окрему квартиру.
У ході зазначених перетворень і перепланувань, було знищено деталі екстер’єру та інтер’єру.
На початку 1990-х перший поверх будинку викупила приватна фірма,
зробивши перепланування під офісне. Згодом пішли тріщини, так як було порушено несучі стіни. А далі з калейдоскопічною швидкістю мінялися власники
приміщень, а, отже, робили й нові ремонти та перепланування − кожен на свій
смак і розсуд.
У результаті, на даний час, із-за ремонтів першого поверху та підвалу, різко погіршилась несуча спроможність стін, з’явилися тріщини, перекоси, нахи40

ли. Будинок знаходиться в незадовільному, перед аварійному стані попри те,
що на вигляд його фасад досить доглянутий.
Питання відновлення стану будівлі було порушено ще у 2005 році. Повторне обстеження проводилося у 2015 році. Голосіївська РДА направила пропозицію включити будинок у 2016 році до об’єктів, які потребують
капітального ремонту [7, 8]. Але, на жаль, de facto поки що нічого не зроблено.
На фасаді будинку, ніби хизуючись своїм змістом, і насміхаючись над реальністю, прикріплена охоронна дошка: «Пам’ятка архітектури. Будинок прибутковий 1898р. Охороняється державою. Пошкодження карається законом».
То ж нагальним постає питання: «Кого карати?»
Культурно-історична спадщина є ключовим елементом розвитку історичної свідомості, впливовим чинником формування єдиної української національної ідентичності та утвердження об’єднавчих цінностей у суспільстві.
Збереження пам’яток минулого, їх освоєння (включення до контексту сучасної культури), передача майбутнім поколінням без фальсифікацій і змін − це
ті складові національної ідеї, що сприятимуть згуртуванню суспільства.
Забудова Києва наприкінці ХІХ − початку ХХ ст. створила неповторне
обличчя міста і є своєрідним наочним посібником для вивчення національної
історії та культури.
Вік прибуткових будинків Києва виявився надто коротким. У 1919 році
прибуткові будинки як приватну власність було конфісковано, передано кооперативам, а далі − державі. Вони втратили основну житлову функцію окремих
впорядкованих ізольованих квартир і кожна квартира перетворилася на комунальну − з наданням окремих кімнат окремій родині із загальним користуванням кухнею та санітарними зручностями. У більшості своїй перетворені на
комуналки, колишні розкішні прибуткові будинки зберегли лише зовнішній, а
іноді й доволі неохайний вигляд. Багато будинків утратили елементи колись
вишуканого декору.
Слід зазначити, що колишні прибуткові будинки змогли проіснувати до
капітальних ремонтів по сто років. Саме масові комплексні капітальні ремонти
70-х років ХХ ст. остаточно знищили не лише оздоблення інтер’єрів, а й саме
планування квартир.
У занедбаному стані перебувають численні споруди на вулицях столиці. Практично кожній споруді міста тією чи іншою мірою потрібні ремонт і реставрація.
Нерідкісним явищем для центру міста є випотрошені «коробки» прибуткових будинків, які перебувають у стані занедбаності (наприклад, будинок
№ 34 по вулиці Саксаганського, споруджений у 1912-13р.р. за проектом архітектора Троуп’янського. З початку 1990-х (!) знаходиться на реконструкції. У
2012 р. був включений до списку 25-ти пам’яток Києва, що занесені до Червоної книги культурної спадщини України. Значиться як одна з кращих споруд у
забудові вулиці поч. ХХ ст.).
Поки розробляються «геніальні» архітектурні та інвестиційні проекти з
реконструкції центральних кварталів, поволі гинуть славні київські пам’ятки
архітектури.
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Зневажливе, виплекане десятиліттями ідеологічної обробки населення,
ставлення до культурної спадщини минулого, настирне тлумачення про низьку
вартість архітектурного надбання Києва ХІХ-ХХ століть сприяло варварському
знищенню історичної забудови міста.
У ХХІ столітті, коли вседозволеність і корумпованість стали нормою, зухвале спаплюження історичного центру Києва призводить до нових втрат. На
певний час, коли громадськість почала протестувати проти такого ставлення,
процес було призупинено. Але, невдовзі, знову запанувала вигода тих, хто замовляє нову забудову, і тих, хто, нехтуючи нормами та правилами забудови,
почав ущільнювати старі квартали центральної частини Києва. А тим часом,
місто продовжує втрачати своє історичне обличчя.
Примітки:
¹ Ще на початку ХІХ ст. на місці вулиці був пустир. Забудова починається з 1830-х
років, що було пов’язано, в першу чергу, з будівництвом нової Печерської фортеці. Частина
жителів тогочасного Печерського району переселилася в нові помешкання, багато з яких були набагато нижче Золотих воріт, за сучасним бульваром Шевченка, а також у район, де протікала річка Либідь (у документах того часу так і позначалося «в Лыбедской города Киева
части»). Місцевість отримала назву «Нове місце» або «Нова забудова». З 1850-х років складається з двох окремих вулиць − Великої Жандармської та Малої Жандармської. У 1881 році
вулиці об’єднали в одну велику − Жандармську. З 1888 року вулиця носить назву Маріїнсько-Благовіщенська, з 1919 − Леоніда П'ятакова, сучасна назва − з 1937 року.
² На спорудження будь-якої приватної будівлі потрібен був дозвіл міської управи, і
для одержання такого дозволу власник земельної ділянки чи садиби звертався з «прошенієм», додаючи до нього проектні креслення фасаду, розрізу й по-поверхових планів, підписаних автором проекту, а також завірений міським землеміром план садиби з позначеним
місцем нової будівлі. До цього прохач додавав підписку архітектора або іншого техніка, який
брав на себе зобов’язання відповідального будівничого.
³ Наприкінці ХІХ ст. у забудові Києва затвердився і поширився різновид односекційного будинку, здебільшого Т-подібного або прямокутного у плані, що вважався більш досконалим і зручним на вузьких ділянках.
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ДОБРОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО
Андрей Шептицький (1865-1944) (мирське ім’я Роман Марія Александр
Шептицький), видатний церковний, культурний і громадський діяч, з 1901 по
1944 рр. митрополит Галицький та Архієпископ Львівський – предстоятель ГрекоКатолицької церкви.
Митрополит Андрей, походив із шляхетної й заможної родини, отримав
бездоганне виховання і блискучу освіту, свій життєвий шлях присвятив служінню Богу й українському народу. Багато працював митрополит у просвітницькому, гуманітарному, економічному напрямах. Своїми справами А. Шептицький
увійшов в історію як великий меценат та добродійник.
Андрей Шептицький був ініціатором і фундатором першої української
фахової господарської школи в Західні й Україні. Він подарував свій фільварок
на Покутті «Просвіті», де було зорганізовано 1910р. однорічну рільничу школу.
В своє розпорядження школа отримала не лише приміщення для навчання, а й
господарські знаряддя, машини, дослідні поля, стави, пасіку, худобу, тобто серйозну навчально-практичну базу. Ця школа проіснувала до 1939р., і народила
для Галичини цілу верству, названу сільською інтелігенцією.
Митрополит заснував і утримував своїм коштом у Львові «Народну лічницю». На той час, це була єдина українська лікарня у місті, в якій тисячі незаможних людей одержували безкоштовну медичну допомогу. В Янівському передмісті
Митрополит надав приміщення та все медичне обладнання для жіночого медичного закладу, що мав назву «Порадня матерів». 1917р. засновано Фонд митрополита Андрея Шептицького для українських сиріт, а ще раніше відкрилися ним
засновані сиротинець, бурса й притулок для вбогих. 1918р. була створена благодійна інституція «Захист ім. митрополити Шептицького для сиріт у Львові». Митрополит був його першим президентом, фундатором і добродійником. Для цієї
інституції було придбано майна та лісів на суму чотири мільйони корон, з них три
мільйони заплатив Шептицький. Окрім того, митрополит додатково докупив 232
морги орної землі у Зарваниці (це коштувало 324 тисячі польських марок) і заснував там хліборобсько-ремісничу школу. Це товариство зі своїх прибутків утримувало у Львові сиротинець, де було майже півтори сотні знедолених дітей.
Андрей Шептицький зробив вагомий внесок у створення лісових заповідників та курортів, особливо переймався питанням охорони природно-рекреаційної зони Карпат. Він один із перших порушив питання про збереження первісного стану
цих гір. За його сприянням у 1935р. створено Кедровий заповідник на горі Лолинське Яйце площею 3км 2. Створено також заповідник 1000-річних ялиць на узбіччі
гори Грофецький Кінь. В Осмолоді відкрито парк природи на площі 18 км 2.
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На кошти митрополита А. Шептицького в Підлютому, у митрополичих
угіддях і лісах ( 30 000га) відкрито курорт, де під час літніх вакацій відпочивала
молодь. На кошти митрополита Андрея працював і курорт в с. Черче на Рогатинщині.
А. Шептицький приділяв постійну увагу організації та розвитку національно-релігійного та культурно-просвітнього життя у західноукраїнських землях. За
його допомогою велося будівництво духовної семінарії. Він заснував Богословське наукове товариство і Богословську академію, «Академічний дім» у Львові, за
свої кошти посилав священиків на навчання у Рим, Відень та інші міста Європи.
Митрополит піклувався про монастирі, їх архіви, дбав про поповнення літературою монастирських бібліотек. В Унівській лаврів на Львівщині було засновано школу іконопису і друкарню.
Андрій Шептицький, ще будучі Станіславським єпископом, закупив
площу під будівництво духовної семінарії і заснував велику єпархіальну бібліотеку, якій подарував близько 4000 книжок.
А. Шептицький був великим шанувальником мистецтва і безкорисно підтримував митців. Чимало художників могли назвати його особистим меценатом.
Митрополит закуповував твори українських митців, призначав їм спеціальні
стипендії, виплачував ціну за навчання за кордоном, надавав безкоштовно приміщення для майстерень тощо. Йому завдячують своєю західноєвропейською
художньою освітою декілька поколінь українських митців: Модест Сосенко,
Михайло Бойчук, Юліан Буцманюк, Іван Северин, Яків Струхманчук, Михайло
Паращук, Михайло Мороз, Марія Карп'юк, Ірина Шухевич, Петро Андрусів та
багато інших, хто користувався опікою і фінансовою допомогою Митрополита,
працюючи в Україні. Всі ці художники згодом своєю працею спричинилися до
розвитку української художньої культури у малярстві, графіці, скульптурі.
Митрополит Андрей був засновником Церковного музею у Львові, що
згодом перетворився в Національний музей. Спочатку він виділив для нього
175 тис. крон і 3800 експонатів, згодом за 234 тис. корон купив приміщення, а в
жовтні 1912р. призначив музею від себе на утримання впродовж десяти років
щорічну суму в розмірі 18 тис. корон. Митрополит продовжував передавати до
музею й експонати, загальна кількість яких досягла більше 10 тисяч. До роботи
в музеї митрополит залучив мистецтвознавця Іларіона Свєнтицького, художника
Модеста Сосенка, а також вихідців із Наддніпрянщини мистецтвознавця Вадима
Щербаківського і Володимира Пещанського, художника Петра Холодного, палітурника Василя Чехова. Чи не вперше зібрані до такого гуртку українські інтелектуали створили при музеї серйозний науковий центр, що став осередком
національно-культурного життя міста, в якому українці до цього повсюдно були
на других чи третіх ролях. А багатотисячні експонати (ікони, іконостаси, картини, килими, вишивки, книги, літописи тощо) – це було авторитетним свідченням
повноцінності нації, легітимізацією історичного минулого.
Окрім музею А. Шептицький відкрив безліч шків, де могли би вільно навчатися охочі до того діти і дорослі, утворив першу Мистецьку школу в Галичині, якою керував Олекса Новаківський.
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Отже, митрополит Андрей Шептицький проявив себе гідним очільників
Української Греко-католицької церкви, мудрим, тактовним далекоглядним релігійним діячем, щедрим благодійником і меценатом. Великий Митрополит подавав великий приклад.
УДК 021(410)
Сидорчук І. В., студентка, Національна академія керівних кадрів культури
і мистецтв (м. Київ)
БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ:
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
Бібліотеки Великобританії пройшли досить складний шлях розвитку і на
сьогодні займають чільне місце серед бібліотечних систем різних країн. Вони
зберігають культурну та інтелектуальну спадщину попередніх поколінь та формують колекції безцінних документів та матеріалів.
Перші бібліотеки у Великобританії були засновані при монастирях (Кентерберійське абатство та ін.), які виникли на початку VII століття.
Протягом XIII-XVI ст. засновуються університети, при яких обов’язково
створюються бібліотеки. До них відносяться університети Кембриджа, Оксфорда
(XІII ст.), Глазго, Абердина (XVст.), Единбурга (XVI ст.). У 1602 р. засновується
бібліотека Бодлі (Оксфорд), а в 1753 – Бібліотека Британського музею, яка у ХІХ ст.
отримала поважний статус Національної бібліотеки Великобританії [1, 8].
Відповідно до Закону про публічні бібліотеки (1850р.) останні могли бути
засновані в містах за згодою платників податків, а з 1955р. розпочинається
створення мережі публічних бібліотек в сільській місцевості. В 1919 р. відповідним законом дозволялося створення та фінансування бібліотек за рахунок органів самоврядування адміністративно-територіальних одиниць (графств).
У 1965 р. публічні бібліотеки передавалися під юрисдикцію Міністерства
просвіти з правом контролювати діяльності місцевих органів самоврядування у
сфері бібліотечної справи.
В 1972 р. була розпочата реорганізація мережі публічних бібліотек: створені 75 (замість 314) бібліотечних систем в Англії (виключаючи Лондон), 8 в
Уельсі (замість 37). Варто зазначити, що кожна бібліотечна система повинна
була забезпечувати потреби графства та його населення (від 100 тис. до 1 млн.
людей), що знаходилося на підвладній їм території.
В 1916 році була заснована Національна центральна бібліотека, яка до
1972 року була центром міжбібліотечного абонементу та місцезнаходженням
національного зведеного каталогу. В 1972 р. був прийнятий Закон про Національну бібліотеку, і з 1973 р. почала функціонувати Британська бібліотека, яка
стала однією з найбільших в країні, фонд якої становить близько 150 млн. одиниць зберігання [2].
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На сьогодні бібліотечна мережа Великобританії становить понад 38 тис.
бібліотек, в т. ч. 32 тис. шкільних, близько 2540 публічних та 580 бібліобусів,
які їм належать, більше 2260 спеціальних бібліотек, 990 бібліотек вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. Фонди публічних бібліотек нараховують більше 113,7 млн. одиниць зберігання [3].
До числа великих наукових бібліотек Великобританії належать бібліотека
Бодлі Оксфордського університету (фонд близько 3 млн. одиниць зберігання),
бібліотеки університетів в Кембриджі (2,5 млн. одиниць зберігання), Лондоні,
Единбурзі, Глазго, Манчестері, Бірмінгемі, Лідсі, Ліверпулі, Абердіні, Белфасті [4].
Серед великих публічних бібліотек – Національна бібліотека Шотландії в
Единбурзі (близько 3 млн. одиниць зберігання), Національна бібліотека Уельсу
в Аберістуїті (близько 2 млн. одиниць зберігання), центральні бібліотеки Ліверпуля (2 млн. одиниць зберігання), Глазго (2 млн. одиниць зберігання) тощо.
Спеціальні бібліотеки (медичні, технічні тощо) в переважно сконцентровані у
Лондоні [3].
Завдяки національній бібліотечній системі, жителі Великобританії мають
вільний доступ практично до будь-якої книги, що знаходиться на її території.
На сьогодні бібліотечна справа у Великобританії відрізняється високим
рівнем координації, розвитком міжбібліотечних зв’язків, залученням значної
частини населення до користування публічними бібліотеками, широким використанням аудіовізуальних засобів та ін. В багатьох бібліотеках Великобританії, наприклад, в Британській та Бодліанській бібліотеках, Маршаліанській
економічній бібліотеці, Британській бібліотеці політичних та економічних наук
створені та широко використовуються електроні каталоги, які виконують довідково-бібліографічні та пошукові функції.
Висока якість обслуговування досягається за допомогою цифрових технологій, підвищення кваліфікації бібліотекарів, розробки та оновлення стандартів обслуговування, розповсюдження інформації про послуги бібліотек та умов
їх отримання [3].
Бібліотечна система Великобританії вносить значний внесок в розвиток
інноваційних процесів. Вона постійно удосконалює свій інформаційнотехнологічний інструментарій, адже сучасні британські бібліотеки зберігають
великі зібрання цифрових документів та матеріалів. Інформаційні продукти та
послуги, які бібліотеки пропонують користувачам є затребувані у всіх основних
сферах життя суспільства, включаючи освіту, економіку, науку тощо. Загальнодоступні безкоштовні бібліотеки, які оснащені сучасним обладнанням, новітніми інформаційними та комунікативними технологіями, що забезпечують освіту
і розвиток окремо взятої особистості.
Отже, бібліотечна мережа Великобританії, використовуючи свої інформаційно-документальні фонди в цифровому та традиційному форматах, створюють міцну основу для розвитку освіти та наукових досліджень, розширення
інноваційного середовища, а також підвищення загального культурного рівня
громадян.
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УДК 070:94(477) ”1800/1861”
Тишкевич О., аспірант, Національна
академія керівних кадрів культури і
мистецтв (м. Київ)
ІСТОРИЧНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРІОДИЧНОЇ
ПРЕСИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
(1800-1861 рр.)
Епоха імператора Олександра І, що царював у 1801-1825 роках, була видатним періодом в історії Російської імперії. Він прийшов на царський престол
з твердим наміром і далі європеїзувати Росію, перенести сюди дух освіти й цивілізованості, який у добу Просвітництва оволодів Європою. З цією метою починається відкриття в Україні університетів, поміж котрих першим став
Харківський університет. Університет запрацював з вересня 1804 року, хоча
його офіційне відкриття відбулося 28 січня 1805 року.
Заснування університетів супроводжувалося й реформуванням друкарської
та книговидавничої справи. Це, в свою чергу, сприяло розвитку періодичної преси.
«Украинский вестник» став першим у підросійській Україні літературномистецьким, науковим і громадсько-політичним місячником, що почав виходити одночасно з «Харьковским Демокритом», але видання якого продовжувалося
чотири роки (1816-1819).
У 1817 році в Харкові зароджується й галузева журналістика. Її первістком став журнал «Украинский домовод», що лише два числа його (січень і лютий) були надруковані. Видавав його професор університету Федір Пільгер, а
сам часопис був присвячений проблемам ветеринарії. Видавець цілком логічно
сподівався на популярність свого видання, адже худоба на той час правила за
мірило достатку й заможності як поміщицьких, так і селянських господарств, а
відтак, розраховував він, на Харківщині мало б виявитися достатньо читачів,
які повинні були зацікавитися його журналом.
«Харьковские известия» – так називалася друга (після «Харьковского
еженедельника») газета, що виходила в 1817-1823 роках в Харкові та була єдиною на ті часи газетою в усій підросійській Україні.
В першій половині ХІХ століття в Київському генерал-губернаторстві починають виходити офіційні газети. Так, 1938 року в Києві було розпочато ви48

дання «Киевских губернских ведомостей», 1839 року – «волынские губернские
ведомости» та «Подольские губернские ведомости». З часом офіційна преса
з»явилася й в інших губерніяльних містах.Так відкриття університетів у підросійській Україні, в котрих зосередилася наукова та інтелектуальна еліта того
часу, стало поштовхом для розвитку періодичної преси. Офіційні газети російського уряду на українських землях у складі Російської імперії стали виразником політики уряду.
Упродовж 1800–1861 роках у підросійській Україні не було умов для появи
україномовних періодичних видань, що обмежувалося імперською політикою.
Проте і в таких умовах, здійснюючи видання періодичних видань, університетська
інтелігенція сприяла розвитку журналістики в підросійській Україні.
Характерною особливістю зазначеного періоду стало те, що ініціаторами
створення періодичних видань був професорсько-викладацький склад університетів.
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УДК 930.85 (477.52) ”1900/1940”
Чижов О. І., здобувач, Національна
академія керівних кадрів культури і
мистецтв (м. Київ)
ПРОСВІТЯНСЬКИЙ РУХ НА СУМЩИНІ
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.
Початок визвольної боротьби українського народу за державну незалежність у 1917 р. сприяв національному культурному піднесенню. Важливою
складовою культурного піднесення у країні стає масовий рух за створення
„Просвіт”, громадських організацій культурно-освітянського спрямування. При
„Просвітах” організовувалися заклади клубного типу, що перебрали на себе їх
назву. Створювалися „Просвіти” зусиллями патріотичної інтелігенції, їхнім
коштом та на кошти небайдужих громадян. Ці заклади стають осередками культурного просвітництва та патріотичного виховання населення.
У м. Суми „Просвіту” було створено групою місцевої інтелігенції у вже
березні 1917 р. При ній працювали драматичний гурток, хор української народної пісні, читалися лекції. Тут було створено першу у регіоні бібліотеку, фонд
якої складала література українською мовою. У 1918 р. у Сумському повіті дія49

ло вже 20 осередків „Просвіти” [3, 93–94]. Важливим завданням, що ставили
„Просвіти” було підвищення рівня грамотності населення. Для цього при „Просвітах” створювалися куси навчання неписемних.
Після захоплення більшовиками влади в Україні, вони почали регулярно
втручатися у роботу „Просвіт”, маючи на меті підпорядкувати діяльність „Просвіт” своїм ідеологічним потребам. У 1923 р. більшовики взагалі припинили
діяльність „Просвіт”. Ці заклади становили певну небезпеку для більшовицької
ідеології, оскільки будували свою роботу на українському національному, а не
комуністичному класовому принципі. Натомість було створено мережу сельбудів (селянських будинків) та хат-читалень, яким було передано матеріальну базу „Просвіт” [2, 217; 3, 94].
Новий підйом просвітянського руху відбувся під час Другої світової війни
на початку німецької окупації. Патріотична інтелігенція завдалася метою відродити діяльність „Просвіт”. Відомо що за окупації „Просвіти” працювали на території
Сумського, Лебединського, Глинського, Конотопського [4, 10, 40, 77], Краснопільського, Хотіньського [5, 15], Путивльського [1, 54] районів. Активно створенням „Просвіт” на Сумщині займався С. С. Сапун директор Сумської гімназії,
що також очолював „Просвіту” у м. Суми. Співробітники гімназії періодично виїздили до прилеглих до м. Сум районів з метою організації там осередків „Просвіти” [5, 95]. Устав Сумської „Просвіти”, який було складено С. С. Сапуном,
передбачав створити при „Просвіті” лекторське бюро, бібліотеку, драматичний,
хоровий та фізкультурний гуртки. Головною метою культпросвітньої роботи
зазначалося зростання національної самосвідомості у населення [5, 85-86].
Сумська „Просвіта” активно співпрацювала зі школою перекладачів, школою
художньої вишивки, гімназією [4, 10].
Помітне місце у діяльності „Просвіт” була літературно-видавнича робота.
Так, на сторінках газети „Сумський вісник” члени Сумської „Просвіти” друкували
свої статті, вірші, драматургічні доробки [5, 97]. Серед місцевого населення членами просвіт поширювалася українська патріотична література. Наприклад, у с. Малий Самбір Конотопського району активно поширювали національно-патріотичні
книжки та газети шкільні педагоги О. О. Салій та П. К. Кривченко [4, 77].
Члени „Просвіт” приймали участь у підготовці до проведення урочистостей, приурочених до різних національних свят, ювілеїв українських діячів. Наприклад, у 1942 р. сумська інтелігенція створила Комітет з проведення свята до
дня народження Т. Г. Шевченка. Комітетом було відремонтовано пам’ятник
Кобзарю. У кінотеатрі для місцевої інтелігенції було зроблено доповідь „Шевченко і Європа”. Було підготовлено концерт до свята. До програми хору входила кантата Г. М. Давидовського на слова Т. Г. Шевченко „Україна”,
різноманітні пісні національно-патріотичного змісту [5, 97–98].
„Просвіти” фінансувалися за рахунок членських зборів та пожертв місцевих мешканців. Так, на організацію Сумської „Просвіти” у 1942 р. було зібрано
близько 5 тис. крб. (вступний внесок був не менше 10 крб.). Підписка зі збору
коштів на фінансування „Просвіти” проводилася по усіх установах міста. Членами організаційного бюро було зібрано близько 5 тис. крб. [5, 86]. Розмір
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вступних та членських внесків у Лебединській „Просвіті” за перший місяць
складав 25 крб. [5, 67].
Окупаційна влада, що спочатку поблажливо ставилася до українського
культурного руху, згодом почала чинити перешкоди діяльності „Просвіт”. Широке поширення українських патріотичних настроїв на окупованих територіях
являло загрозу окупантам, оскільки у плани керівництва Німеччини не входило
створення української держави. Так, діяльність Сумської „Просвіти” було призупинено вже наприкінці березня 1942 р. [5, 86]. У жовтні 1942 р. на Сумщині
розпочалися масові арешти українських патріотів окупантами. Усього було
арештовано 280 осіб, серед яких переважала інтелігенція. Їх звинувачували у
приналежності до Організації українських націоналістів. У лютому 1943 р. у
Сумській тюрмі разом з іншими патріотами було страчено засновника Сумської
„Просвіти” С. С. Сапуна [4, 9–10].
Отже, наприкінці 10-х – на початку 20-х рр. ХХ ст. на Сумщині представниками української інтелігенції було створено розгалужену мережу громадських організацій патріотичного культурно-освітянського спрямування „Просвіт”,
при яких організовувались заклади клубного типу. Проте у 1923 р. більшовицька влада припинила діяльність „Просвіт”, робота яких не відповідала комуністичним класовим принципам, а на матеріальній базі „Просвіт” було створено
мережу радянських клубних закладів. Новий короткочасний підйом просвітянського руху став можливим лише за Другої світової війни на початку німецької
окупації. Однак у широкому національно культурному підйомі українського
народу окупанти вбачали загрозу своїй владі в Україні. Після нетривалого існування „Просвіти” були закриті, чимало учасників просвітянського руху було
репресовано.
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Гавеля О. Р., аспірантка, Національний
університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)
ІНІЦІАТИВИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ
СВІДОМОСТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ
ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Актуальним питанням релігієзнавства є дослідження сучасного духовнокультурного стану України і того, яке місце посідає в ньому діяльність
християнських церков на шляху формування свідомості молодого покоління
українців в умовах дозвіллєвої діяльності.
В працях українських та зарубіжних учених Л.П. Білоконь, Н.В. Балабанові,
А.С. Іванченка, О.Р. Козловського, А.А. Федоренко та ін. приділяється значна
увага питанням формування свідомості населення України та багатоспектності
його релігійного життя [1-2; 5-6; 10].
У дисертаційному дослідженні О.Р. Козловського розроблена типологія
релігійної свідомості та релігійного досвіду в сучасному суспільстві, по новому
інтерпретовані тенденцій в еволюції релігійності населення України,
проаналізовано співвідношення автономного й гетерономного релігійного
досвіду та використання релігії як інструменту ідентифікації релігійної
свідомості особистості. Автор дає відповіді на питання: “Що таке релігійна
свідомість?”, “Чи кожний релігійний досвід спирається на релігійні практики
або пов’язаний з певними конфесіями?” та ін. Його дослідження підкріплено
загальнофілософськими міркуваннями філософа М. Мамардашвілі, на основі
чого О.Р. Козловський розробив типологічний підхід для порівняльного аналізу
різних форм релігійної свідомості; визначив можливі комбінації між типом
релігійної свідомості, релігійного досвіду та релігійних практик (або їх
відсутності), які демонструють як ступінь, так і характер релігійності людини.
Релігійна свідомість відображує зміст релігії як суспільно-історичного
явища і може виявлятися на різних рівнях (буденному і теоретичному). Вона
виражає і концентрує змістове ядро релігії, через її певні наголоси та елементи;
визначає співвідношення релігії з іншими сферами духовного життя
суспільства (наука, мораль, мистецтво, дозвіллєва дільність), з різними сферами
суспільної життєдіяльності (економіка, політика, культура).
Зважаючи на широкі дискусії, які точаться в українському суспільстві щодо
ролі церкви на шляху подальшого демократичного розвитку нашої країни,
звернемось до аналізу змісту інтерактивної взаємодії між представниками
представників єпархій, які проживають у різних куточках нашої країни.
З 28 по 30 жовтня 2016 року у м. Києві у Свято-Покровському чоловічому
монастирі (Голосіївська Пустинь) пройшов триденний Всеукраїнський з'їзд православної молоді. В ньому брало участь понад 150 представників православних
молодіжних організацій з усіх єпархій України, курсанти першої православної
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парашутно-десантної школи імені цесаревича Олексія (м. Погребище, Вінницька
область). Головував на форумі глава Синодального відділу у справах молоді
Української Православної Церкви єпископ Обухівський Іона. Основною метою
зльоту було знайомство молоді різних єпархій України між собою, обмін досвідом
та сприяння новим православним молодіжним ініціативам. Волонтери, які
допомагали провести цей захід, прагнули, щоб молодь мала можливість змістовно
і цікаво провести вільний від роботи і навчання час.
У суботу, 29 жовтня, учасники з'їзду зустрілися з відомим богословом
Елладської Православної Церкві (Греція) митрополитом Месогійським і
Лавреотикійським Миколаєм (Хаджініколау), який в ці дні відвідував Україну.
Спілкування молоді з ієрархом було присвячено питанню «Що означає бути
віруючим православним християнином?». Зустріч з митрополитом Миколою
відбулася й на наступний день – 30 жовтня в галереї «Соборна», де зібрався
повний зал. Молодь поставила митрополит Миколі багато запитань, він також
розповів, що жив шість місяців поруч з Паїсієм Святогорцем і особисто з ним
спілкувався.
Програма заходів Всеукраїнського з'їзду православної молоді включала
лекції, семінари та практичні заняття, під час яких розглядалися найрізноманітніші
питання, включаючи й ті, що безперервно надходили від учасників форуму. Увагу
було приділено наступним темам: «Церковна свідомість в сучасному світі» – прот.
Іоанн Тронько; «Активність молоді в церкві» – Євгеній Лобанов; «Гумор в
духовному житті» – прот. Микола Могильний (під час виступу о. Миколая сміх
майже не вщухав); «Реалізація талантів» – прот. Олексій Пономаренко; «Межі
послуху і смирення» – прот. Олександр Мірошниченко; «Індивідуальна робота з
дитиною з інтернату» – координатор проекту «Мій друг» Ганна Гребінникова
(# detdom.info).
Крім прослуховування наукових доповідей, учасники з'їзду відвідали
богослужіння: суботнього вечора вони взяли участь у всеношній, яка пройшла у
Києво-Печерській Лаврі, а в неділю (30 жовтня) молилися за Божественою
літургією в Іонинській обителі, яку звершив єпископ Обухівський Іона. Для них
також були проведені екскурсії по вечірньому Києву. У неділю всіх учасників
доставили до Свято-Троїцького Іонинського монастиря. Після Божественної
Літургії єпископом Іоною в Троерочіцкій межі була проведена зустріч з
молоддю, де він відповів на їх численні запитання. За свідченням волонтерів та
учасників форуму, молодь отримала масу позитивних емоцій і дуже змістовно
провела свої вихідні дні.
Загалом православні церкви значну увагу приділяють повсякденній
роботі з молоддю України. Це індивідуальні бесіди, робота в молодіжних
групах, проведення різноманітних екскурсій, організація і підтримка
волонтерської роботи юнаків і дівчат в інтернатах та з людьми похилого віку,
які потребують опіки, допомога воїнам в зоні АТО та багато іншого.
Важливе значення в роботі християнських церков з українською молоддю
має оранізція і підтримка пластунського руху. Відомий політолог, економіст,
професор, колишній радник українських президентів та прем’єр-міністрів
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Богдан Гаврилишин, пластун із понад 70-літнім стажем був переконаний, що
якби в Україні було півмільйона пластунів, це була б інша країна [3].
Як українець, який більшу частину життя прожив за кордоном,
Б. Гаврилишин був переконаний, що якби не став пластуном, усе його життя
було б зовсім інакше. Це закріпило його ідентичність і стало однією з причин, чому
він завжди залишався українцем. Учений пов’язував стан сучасного українського
суспільства з його з радянським минулим. Після розвалу Радянського Союзу багато
людей втратили моральні орієнтири. Сучасні діти не мають таких орієнтирів, адже
їхні батьки не можуть їм їх дати. Школа має проблеми з моральним вихованням
дітей, бо є частиною корумпованого суспільства. На думку вченого «Пласт» може
стати рятівною мотузкою, яка витягне з прірви усе суспільство. Він є чудовою
школою життя, здатний заповнити прогалини у вихованні підростаючого покоління
українців, що залишилася після Радянського Союзу, адже піонерський рух був
здатний виховати лише атеїстів. Пластунський рух – це «велика гра», насичена
різноманітними пригодами. Водночас її учасники вчаться працювати в групі, бути
лідерами, любити природу, поважати і допомагати іншим людям, піклуватися про
своє духовне, моральне і фізичне здоров’я, робити добро, зберігати почуття гумору,
бути справжнім громадянином і патріотом своєї Батьківщини.
Отже, в умовах сучасного суспільства християнськими церквами запроваджується багато різоманітих ініціатив, які сприяють формуванню свідомості
молодого покоління українців в умовах дозвіллєвої діяльності. Серед них:
допомога у налагодженні молодіжної волонтерської діяльності, проведення
різноманітних екскурсій, форумів, злетів, індивідуальних бесід, організація
тематичних переглядів кінофільмів, відвідування театральних вистав, виступів
хорових і вокальних колективів, підтримка молодих виконавців, композиторів і
художників, які займаються популяризацією і створенням християнського
мистецтва і літератури та ін.
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УДК 378. 147 : 811. 111] : 004
Мостова Н. В., ст. викладач,
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРИЯМУВАННЯМ (АНГЛІЙСЬКА)
Стрімкі зміни, що відбуваються в сучасному українському суспільстві,
досягнення в галузі теорії та практики навчання та викладання іноземних мов,
осучаснення освітньої системи ставлять перед освітньою системою України необхідність оновлення змісту та методів застосування інноваційних підходів до
викладання та вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням. Сьогодні використання мультимедійних технологій та інтернет-ресурсів у вивченні
іноземної мови за професійним спрямуванням (англійська) набувають особливого значення. Тому вищі навчальні заклади України не залишаються осторонь
прискореного, випереджувального, інноваційного розвитку освіти і науки в світі та вимагають забезпечення умов для формування високого рівня іншомовної
компетентності випускників.
Одним із сучасних та інноваційних методів являється використання
комп’ютерних технологій при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням (англійська), який відкриває перед студентами доступ до нових джерел
інформації, підвищує їх мотивацію до отримання інформації іноземною мовою,
дає нові можливості для творчості, підвищує ефективність самостійної роботи
студентів, дозволяють реалізовувати якісно нові форми та методи навчання іноземної мови професійного спрямування.
Важко переоцінити переваги мультимедійних інформаційних технологій
та Інтернет-ресурсів, які дійсно відкривають широкі горизонти можливостей
для розвитку необхідних мовленнєвих навичок та вмінь, підвищують мотива56

цію студентів до вивчення іноземних мов, забезпечують не тільки індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей студентів, але й
знімають психологічний бар'єр, показують результативність навчання через
установлення міжкультурних зв’язків у віртуальному просторі, а також створюють умови для самоосвіти та дистанційної освіти.
Науковці стверджують [2, 33], що завдяки мультимедійним програмам
студенти можуть працювати у своєму ритмі та згідно зі своїми потребами, уникають факторів "мовної тривожності" [3]. Досвід проведення експериментальних
досліджень науковців свідчить про те, що найкращі результати були отримані тими студентами, які використовували мультимедійні навчальні програми, тому що
принципи технології мультимедіа характеризуються актами одномоментності візуального та процесуальності слухового сприймання, синтезу та синхронізації вербалізованих та невербалізованих знань, синхронізації та інтеграції часовопросторових та візуально-просторових джерел навчальної інформації.
Використання сучасних інформаційних технологій на практичному занятті з англійської мови за професійним спрямуванням – надзвичайно актуальне і водночас проблематичне питання для викладача. В методиці викладання
іноземних мов ця проблема розробляється ще з початку 80-х років ХХ століття.
Сьогодні використання інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Тому викладач англійської мови, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, повинен
використовувати сучасні інформаційні технології на усіх етапах навчання – це
вимога часу. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання цікавим, наочним,
інтерактивним, комунікативно спрямованим, індивідуальним.
На сьогодні в торговій мережі поряд із навчальними підручниками та посібниками вже існує чимало автоматизованих навчальних курсів з іноземних
мов, які є мультимедійними продуктами. Усі мультимедійні програми, використовують сучасну методику інтенсивного вивчення іноземної (англійської)
мови, виконують як інформаційно-пізнавальну, так і контролюючу функції.
Звичайно, зазначені програми не зможуть замінити повноцінній курс мови, але
можуть навчити студентів аналізувати граматичні явища, збагатять словниковий запас, фонетичні вправи тренуватимуть правильну вимову та артикуляцію.
Одним з найбільш революційних досягнень за останні десятиліття, що
значно вплинуло на освітній процес в усьому світі, стало створення всесвітньої
комп’ютерної мережі, що одержала назву Інтернет, що буквально означає “міжнародна мережа” (англ. international network). Використання кібернетичного
простору (cyberspace) у навчальних цілях є абсолютно новим напрямком загальної дидактики і методики, тому що зміни, що відбуваються, торкаються всіх
сторін навчального процесу, починаючи від вибору прийомів і стилю роботи,
закінчуючи зміною вимог до студента [6]. Велика кількість Інтернет-сайтів, що
з’явилися останнім часом, присвячено вивченню іноземних мов. Це не тільки
словники й граматичні правила, але також ігри зі словами, кросворди, чайнворди, що активізують пізнавальну діяльність студентів. Різної складності on-line
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тести, від найпростіших до більш складних, пропонують широкий діапазон завдань, які розкривають сутність історії й культури країн, що вивчаються.
Сьогодні розробляється методика вивчення іноземних мов з використанням ресурсів інтернету. Існують прихильники ідеї вивчення іноземної мови
лише за допомогою зазначеної мережі, без традиційної роботи з підручником.
Проте більшість викладачів надають перевагу використанню Інтернету паралельно використовуючи традиційні засоби навчання, інтегруючи Інтернет в навчальний процес [5].
Найпростіше використання інтернету – це використання його як джерела додаткових матеріалів для викладача та студента. Це величезна довідковоінформаційна система, яка може бути використана для вивчення мови. Матеріали можуть бути роздруковані і використані під час традиційного заняття. У
цьому випадку використовується лише незначна частина можливостей мережі.
Але навіть за такого використання вивчення іноземної мови змінюється: користувач Інтернету отримує актуальну і автентичну інформацію.
Основна мета вивчення іноземної мови – формування комунікативної
компетенції, всі інші цілі (освітня, виховна, розвиваюча) реалізуються в процесі
здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід має на увазі навчання
спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії, що є основою
функціонування інтернету. Поза спілкуванням інтернет не має змісту – це міжнародне багатонаціональне, крос-культурне суспільство, чия життєдіяльність
заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей в усьому світі, що говорять одночасно – гігантська по розмірах і кількості учасників розмова, що
коли-небудь, відбувалась. Включаючись в неї на занятті іноземної мови ми
створюємо модель реального спілкування.
Особлива увага приділяється інтерактивному навчанню письма та читання.
Цікава методика Г.О.Китайгородської, суть якої полягає в формуванні комунікативних умінь письма при інтенсивних методах навчання іноземних мов, зокрема в
методі активізації резервних можливостей особистості та колективу. В основі її лежить складна дидактична система інтенсивного навчання, метою якої крім формування стійких навичок та умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності, в тому числі і
писемної, є комплексний розвиток особистості, одержання загальноосвітнього, соціального, психотерапевтичного результату. Вона містить у собі вісім основних
компонентів: викладач, студент, зміст (предмет), методика, колектив, засоби навчання, навчальне середовище і забезпечення навчального процесу [4, 56].
У численних публікаціях на тему використання інтернет-методик для вивчення іноземних мов, зокрема англійської акцент робиться на таких можливостях
Інтернету: читання on-line версій газет та журналів із метою засвоєння культурологічних аспектів вивчення мови; обмін письмовими повідомленнями з іноземними
адресатами; можливість оперативної публікації власної інформації, створення власних інтернет-проектів (веб-сторінок); участь у текстових та голосових чатах, у телекомунікаційних міжнародних проектах, конкурсах, олімпіадах, телеконференціях
та відео конференціях on-line. Звичайно, зазначені програми не зможуть замінити
повноцінній курс з вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням (англій58

ська). Адже, мультимедійні технології слід розглядати лише як інструмент, тобто
засіб оптимізації навчального процесу. Викладач повинен завжди пам’ятати та розуміти, що навчальні ситуації, в яких комп’ютеризовані засоби та інновації успішно
його замінюють, є обмеженими, адже інтуїція викладача не має електронних аналогів [1, 22]. Водночас автоматизовані навчальні курси допоможуть студентам поповнити словниковий запас як активний, так і пасивний, закріпити знання з граматики,
потренувати правильну вимову та артикуляцію, значно покращити навички перекладу та навички роботи над текстом.
На мій погляд, вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
неможливе без систематичної, цілеспрямованої роботи. За допомогою сучасних
комп’ютерних програм студенти відчувають справжнє занурення у живу мову,
отримують безліч можливостей для вивчення та запам’ятовування нових слів та
мовних зворотів, а також для розвитку мовленнєвих навичок.
Враховуючи всі переваги й можливості сучасних інформаційних технологій,
не варто забувати, що комп’ютер, здійснюючи цілу низку функцій навчання, все ж
таки не може повністю замінити викладача іноземної мови. Комп’ютер не потрібно
протиставляти викладачу, а використовувати його як засіб підтримки його професійної діяльності. У свою чергу, використання інноваційних методів навчання дають
студенту вищого учбового закладу чітку і сильну мотивацію до вивчення іноземної
мови, оскільки носять практичний і наочний характер. Так, використання аудіо-відео
матеріалів для вивчення іноземної мови дуже наочні, вони активізують відразу декілька видів діяльності і дають можливість неодноразового повторення матеріалу, що
вивчається. Використання мультимедійних ресурсів має набагато більшу міру інтерактивного навчання, ніж робота в аудиторії. Застосування інтернет ресурсів забезпечує наочність подання матеріалу, різноманітність подання інформації.
Отже, інформаційні технології та інноваційні методи навчання іноземних мов за професійним спрямуванням (англійська), які ґрунтуються на творчому підході, допомагають повністю розкрити потенціал студентів і сприяють
розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу.
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УДК 787.6 (477)
Павленко Л. О., аспірантка, Київський національний університет
культури і мистецтв (м. Київ)
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА БАНДУРИСТА
У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Мистецька освіта в Україні має глибокі традиції, що сфомувалися в часі
історичного розвитку. Як специфічна освітня галузь мистецька освіта одночасно є системою цілеспрямованого формування національної культури, ціннісних
орієнтацій, художнього світогляду.
Розвиток освітньої галузі в Україні у XXI столітті багато в чому визначається реформаторськими та інтегративними тенденціями, що знаходить своє
відображення в Національній доктрині. Головна теза полягає в тому, що всі
освітньо-виховні процеси повинні будуватися на основі національних культурних і мистецьких цінностей та педагогічних традицій.
Національна освітня система, завдяки своїм внутрішнім механізмам, покликана на основі досвіду минулого формувати засади майбутнього розвитку країни та
її громадян. Важливу роль тут відіграють культурно-духовні цінності, які визначаються переважно саме мистецькою освітою і які є важливими у мовах сьогоднішнього полікультурного простору, що визначає творчі пошуки молоді. Натомість
естетичний та мистецький досвід попередніх поколінь, який втілює національні
цінності та світовідношення, здатен їх доносити до наступників. Відтак мистецька
складова виступає одним з найбільш ефективних освітньо-виховних засобів, що
містить ціннісний потенціал моралі, патріотизму, національної гордості.
Важливим чинником в розвитку мистецької освіти на сучасному етапі є
саме естетичне виховання, що ґрунтується на основі цілісного підходу та взаємодії різних видів мистецтва, які комплексно впливають на особистість. Виховний процес естетичних цінностей та відчуттів повинен здійснюватися як
безпосередньо засобами мистецтва, так і мати науково-теоретичне підґрунтя.
Естетичне виховання в системі мистецької освіти має на меті не лише розширення горизонтів художнього сприйняття у вигляді кількісно накопиченого досвіду,
але й, найперше, вихованню й культивуванню почуттів, що в подальшому сприятиме
духовному зростанню людини, визначаючи її поведінку та дії. Естетичне виховання
повинне послуговуватися всім різноманіттям засобів на всіх етапах і ділянках буття
особистості, починаючи з раннього віку. Важливу роль в цьому процесі відіграють
школи естетичного виховання, які, як підкреслює О.Комаровська, «виступають фундаментом розвитку усіма суб’єктами навчально-виховного процесу педагогічних й
культурно-просвітницьких традицій, завдяки яким впродовж тривалого часу реалізуються завдання збереження духовного багатства нації в цілому» [2, 313]
Підготовка виконавців-бандуристів, що розпочинається ще в дитячій музичній школі, передбачає виконання завдань не лише з напрацювання практичних
умінь та навичок, пов’язаних з професійним оволодінням інструменту, але худож60

ньо-теоретичний та світоглядний та розвиток. В навчальному процесі майбутніх
бандуристів переважають вже неодноразово апробовані методи й підходи, що з
часом вже сформувалися в педагогічні традиції. Але за умов полікультурного розвитку суспільства та тенденцій до євроінтеграції виникає нагальна потреба їх переосмислення та оновлення, віднаходячи нові ефективні шляхи та методики
розкриття музичного виконавського таланту учнів в класі бандури.
Розвиток професійних інструментальних навичок в бандуристів є складовою частиною загальної цілісної й послідовної системи навчання та педагогічного процесу, що передбачає бачення перспектив у вирішенні художньомистецьких та виховних завдань, які насамперед ґрунтуються на традиціях народнопісенної творчості, забезпечуючи успішний вокально-інструментальний
розвиток учнів-бандуристів.
Як відомо, бандурне мистецтво належить до визначних явищ музичної культури, що своїми витоками походить з надр народної культури. Підвищення уваги
та зацікавленості з боку суспільства до автентичних зразків культури актуалізує
зростання фахового рівня бандуристів – як концертних виконавців, так і викладачів-педагогів, які популяризують в суспільстві цей сегмент національної культурної спадщини.
Ознаками майстерності бандуриста-виконавця є сукупність певних чинників, серед яких найперше називають технічні засоби гри на інструменті,
пізнавальні психічні процеси, емоційно-вольову сферу та індивідуальнотипологічні властивості музиканта (характер, здібності, темперамент) [3, 363].
Свідченням майстерності та професіоналізму бандуриста є виконавська інтерпретація, що розвиває не лише музичні, але й інтелектуальні процеси музиканта,
задіюючи внутрішню уяву для відтворення художніх характеристик твору у всі
його повноті та глибині [4, 379]
Методологія сучасної професійної музичної підготовки бандуриставиконавця повинна відкривати шлях до формування належної наукової та навчальної бази як для навчання студентів, так і для викладачів-бандуристів, які
би могли вдосконалювати музично-педагогічну майстерність у поєднанні виконавського напряму та педагогічного, що дало б можливість майбутнім музикантам формуватися та розвиватися саме на освоєнні та усвідомленні
закономірностей професійного бандурного виконавства. Студенти повинні на
достатньому рівні володіти теорією естетичного сприймання, оперувати багатьма фактами в галузі музичного мистецтва, але, разом з тим, мати вже сформовану здатність до самостійного осмислення та творчого використання
матеріалу, який вивчається.
На сьогоднішній день, як зазначають дослідники, однією з суттєвих проблем інструментальної та виконавської підготовки бандуристів у вузах є недостатній базовий рівень підготовки, оскільки значна частина студентів мають
тільки початкову музичну освіту, й то не по класу бандури, а інших музичних
інструментів (фортепіано, скрипка, флейта та ін.) [1].
Удосконалена концертна хроматична бандура володіє якісно новими акустичними, тембровими, фактурними та артикуляційно-динамічними характеристиками, зберігаючи при цьому загальну специфіку національного інструменту
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(щипкову природу, основні прийоми гри, історично обумовлене обличчя своєрідної «музичної візитки» української музичної культури).
Сучасний виконавець-бандурист повинен бути не лише професіоналом
високого рівня, але й людиною високої культури, з розвиненим художньоестетичним відчуттям, сформованим на кращих світових та національних цінностях, національно свідомим, з активною громадянською позицією, що розвиває та примножує культурне надбання народу.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ВНЗ:
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»
Духовне оновлення нашої держави, процес демократизації суспільства
передбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості,
багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. Завдання щодо виховання
людей із високим творчим потенціалом постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики, але і як соціальна необхідність.
Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового: нових ідей, задумів, нових
підходів та рішень. Це людина, «яка володіє певним переліком якостей, а саме:
рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники».
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Сьогодні відбувається зростання інтересу до процесу творчості. Якщо в деяких психічних процесах людині допомагають складні механізми (комп’ютери,
сканери, планшети тощо), то творчість не може бути формалізована і обмежена
певною програмою дій, не може бути механічною. Пріоритетним завданням навчально-виховного процесу в сучасному вищому навчальному закладі є всебічний
розвиток студентів, зокрема творчих здібностей особистості.
І найефективнішим засобом досягнення мети навчання є інноваційні технології. Саме інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття
знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості.
Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності
кожної особистості – основна мета, яка покладена в основу інноваційних технологій навчання. Більшість з них варті уваги сучасного педагога, який прагне
дати якісний рівень знань, зробити заняття цікавим, досягти максимального
взаєморозуміння і співпраці між викладачем і студентом.
Саме тому я зупинилась на вирішенні наукової проблеми: інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах (а саме у викладанні дисципліни
«Українська мова за професійним спрямуванням»).
У своїй викладацькій практиці апробовую спосіб інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання :
• Проектне навчання;
• Інтерактивна технологія;
• Особистісно-зорієнтоване навчання.
Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, намагаюся вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати на своїх заняттях
залежно від теми, мети матеріалу, а також типу та навчального предмета.
Підґрунтям є положення, що основуються на психологічній теорії творчої
особистості та її розвитку ( Р.Грановська, Я.Пономарьов), роботах вітчизняних та
зарубіжних вчених з проблем технологізації освітнього процесу (Г.Сазоненко,
В.Бондар, А.Горальський, А.Маслоу). Особливої уваги, на мою думку, заслуговує
праця С.О.Сисоєвої «Основи педагогічної творчості», у якій обґрунтовано модель
творчої особистості, розглянуто специфіку формування креативної особистості
дитини.
Ідеї інтерактивного навчання (О.Пометун, Л. Пироженко), проектної технології (К.Баханов, В.Гузєєв, І.Єрмаков, О.Пєхота), особистісно-орієнтованого
навчання (О.Савченко ,С. Подмазін ), спрямовані на реалізацію теми дослідження, стали частковими теоретичними положеннями.
Інноваційне навчання – процес, організований на перспективу, який акцентований на роботу викладача ВНЗ у нових умовах.
Слово «інновація» походить від латинського «innovation» – «відновлення», «оновлення», «зміна», у перекладі з англійської «innovation» означає нововведення. У навчальному процесі «інновація» означає створення нових підходів
і технологій на основі переосмислення попереднього досвіду та запровадження
новітніх освітніх досягнень та їх комплексне використання [1].
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На відміну від традиційного, інноваційне навчання спрямоване не на предмет і надання студентові певної суми знань, а передовсім – на інтелектуальний
розвиток особистості. Нове у педагогіці − не лише ідеї, методи, підходи, технології, а й комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які
ввібрали у себе прогресивне начало та дають змогу ефективно розв'язувати завдання виховання та освіти [2].
Інтерактивне навчання, в свою чергу, – це здатність взаємодіяти або працювати у режимі діалогу, де навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх студентів. Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, за якої кожний студент відчуває власну успішність та інтелектуальну
здатність, котра базується на співпраці викладач – студент, студент – студент,
які є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання [3].
Інноваційні технології (ІТ) − цілеспрямована система прийомів, засобів
організації навчальної діяльності, яка охоплює процес навчання від визначення
мети до отримання результатів.
Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі студенти (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими. Але для розвитку
творчих здібностей більшості студентів важливою є саме роль викладача. Завдання педагога – управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого
до складного: створювати ситуації, які сприяють творчій активності та цілеспрямованості студента, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність
розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати
дедалі складніші творчі завдання.
Підтвердженням тому є Модель творчої особистості студента:

Таким чином, за інноваційним потенціалом досвід носить комбінаторний
характер, бо передбачає конструктивні поєднання, інтеграцію сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих на розвиток творчої особистості. Це дозволяє викладачу самому творчо інтерпретувати різні підходи до організації
навчально-виховного процесу, а не заглиблюватися в суть тільки однієї технології.
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ДО ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ НА УРОКАХ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Проблема дитячої творчості дотепер є актуальною у психології і педагогіці, оскільки її вирішення пов'язане з проблемою загального розвитку і виховання людини. Актуальність проблеми обумовлена величезним впливом саме
творчості на формування особистості.
У довідковій науковій літературі поняття «творчість» трактується як діяльність людини, що спрямована на створення нею якісно нових, невідомих їй
раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, інші інновації тощо) [6, 724]. Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява,
психічний зміст якої міститься у створенні образу кінцевого продукту (результату творчості) [4].
В. Сухомлинський зазначав, що «творчість» – це не сума знань, а особлива спрямованість інтелекту, особливий взаємозв'язок між інтелектуальним життям особистості і проявом її сил в активній діяльності [8, 43].
На нашу думку, «творчість» у будь-яких виявленнях – це складний сплав
усвідомлених дій, чіткого розрахунку та інтуїтивних прозрінь.
Музика є одним із наймогутніших засобів виховання, який надає естетичного забарвлення духовному життю людини. «Пізнання світу почуттів неможливе
без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від неї, – писав В. Сухомлинський. – Без музики важко
переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоційної, моральної культури» [8, 20].
Сутністю творчого самоствердження учнів початкових класів є реалізація
потреби в нових знаннях й одержанні від них позитивних емоцій, а також здатність перетворювати, видозмінювати наявні знання й виявляти власне ставлення до них у різних видах художньо-творчої діяльності на уроках музичного
мистецтва.
65

Опираючись на вищесказане, основними якостями творчої особистості ми
вважаємо наступні:
• пізнавально-діяльнісний (гнучкість діяльності, рухливість мислення);
• мотиваційно-вольовий (рефлексивні здібності – самоаналіз, саморегуляція, самоконтроль);
• характерологічний (самостійність, працелюбність, відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, неординарність дій, оригінальність);
• емоційний компонент (емоційна стійкість) [7].
Першим кроком в реалізації зазначеної проблеми повинна стати відмова
від авторитарної педагогіки та перехід до демократичних форм управління навчально-виховним процесом. Бажано, щоб зміна переважно репродуктивного
характеру діяльності учнів початкових класів на творчий забезпечувалась шляхом оптимального поєднання як традиційних (системності та послідовності навчання; доступності та науковості; зв'язку навчання з життям та теорії з
практикою), так і сучасних дидактичних принципів (самостійність й активність;
творчого самовираження).
Розвиток творчого потенціалу дитини у молодшому шкільному віці відбувається, більшою мірою, у процесі самостійної художньої діяльності. Відтворення власного світовідчуття і світосприйняття за допомогою барв, співу, гри
на музичних інструментах, імпровізації є показником психічного стану дитини,
її внутрішнього самоусвідомлення у навколишньому середовищі, великого бажання самовиразитись, самоствердитись в ньому. Сприймання звуків музики,
намагання самостійно співати, вільно музикувати (імпровізувати) грати на дитячих музичних інструментах є основою для виховання в особистості здатності
до естетичного сприймання, вміння слухати музику природи, прагнення власною творчістю змінити світ на краще. Музичне мистецтво у багатьох своїх проявах, яке оточує кожну дитину із самих ранніх років життя, є головним
помічником вчителя у справі емоційного розвитку особистості дитини. Уроки
музичного мистецтва – основна форма залучення учнів початкових класів до
музики – повинні визнавати за учнями право на індивідуально-особистісне її
сприймання і творчість, саме в цьому полягає їхня особлива цінність.
Процес оволодіння музичними знаннями і вміннями – це результат активної самостійної пізнавальної діяльності. Учитель музичного мистецтва не має
змоги «передавати» знання. Він може лише спонукати учнів початкових класів
до навчальної праці або ж навчити їх методам такої роботи. Адже за своєю
природою кожна дитина прагне до активної самостійної дії у будь-якій сфері
діяльності, музичній зокрема. Невипадково учням початкових класів властива
фраза: «Я сам» Це природне прагнення у процесі пізнання навколишньої дійсності виявляти самостійність і активність. Тому так важливо учителю музичного мистецтва зважати на природне прагнення учня початкових класів до
активної самостійної музично-творчої діяльності. Не варто намагатися підмінювати ці прагнення молодшого школяра своїми діями: виконувати за нього
певне завдання, всіляко полегшувати творчі навчальні завдання. З метою активізації самостійної навчальної праці учнів початкових класів важливо, на нашу
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думку, дотримуватися певних правил: формувати пізнавальні мотиви навчання;
залучати до різних видів самостійного опрацювання навчального матеріалу;
озброювати молодших школярів раціональними методами і прийомами навчання; заохочувати до навчальної роботи; змінювати види («мозаїчний принцип»)
різноманітної музичної діяльності (сприймання, спів, слухання музики, музично-ритмічні рухи, гра на дитячих музичних інструментах, вивчення елементів
музичної грамоти, творча діяльність, вільне музикування, створення музики);
аналізувати навчальну різноманітну музичну діяльність з погляду її ефективності; навчати учнів початкових класів розумовим операціям; навіювати молодшим школярам віру та впевненість у своїх пізнавальних і творчих можливостей.
Музика має сприйматися учнями молодших класів як живе й захоплююче
мистецтво, тому таким же живим і захоплюючим маг бути навчання на уроках
музичного мистецтва у початкових класах. Якщо вчитель музичного мистецтва
з'являється на урок з бажанням разом з учнями відчути радість спілкування з
музикою, то тим самим він створює подібний настрій і у дітей. Важливо, щоб
спілкування з музикою виявляло особистісне ставлення, власне переживання
кожного молодшого школяра. Тож, на наш погляд необхідно цілеспрямовано і
систематично створювати на уроках музичного мистецтва сприятливі педагогічні умови для творчого самовираження, прояву творчої активності кожного учня. Музична творчість активізує фантазію молодших школярів, спонукає їх до
самостійних пошуків форм втілення свого задуму, сприяє глибшому сприйманню музики. Процес самореалізації учня молодших класів у різноманітних видах
музичної діяльності, який супроводжується значними емоційними переживаннями, дає сильний поштовх для цілісного загального розвитку особистості, творчого зокрема. Застосування комплексного підходу до уроку музичного
мистецтва дає змогу розв'язати цілу низку освітніх, виховних та розвиваючих
завдань.
Різним видам музичної діяльності на уроках музичного мистецтва дослідники надають неоднакового значення у розвитку особистості молодшого школяра. Надаючи великого значення виконанню музики як одному з найбільш
активних видів музикування, педагоги-музиканти, разом з тим, відзначають важливу роль попереднього досвіду музичного сприймання. Хоча творчість передує сприйманню та виконанню (перш ніж продукт музичної творчості буде
виконаний і сприйнятий, він має бути створений), без сприймання неможлива
будь-яка діяльність у галузі музичного мистецтва. Молодшому школяреві легше створити своє, ніж вивчити і відобразити чуже. Тому вільне музикування
(імпровізація) є
Так О. Апраксіна [1], Н. Ветлугіна [2], Д. Кабалевський [5], М. Лазарєв [4]
О. Лобова[5], Н. Стефіна [7], стверджують, що творчий початок може виявлятися у молодших школярів з першого класу у наступному:
• своєрідності відповідей (а не тільки в їхній правильності);
• прагненні самому задавати запитання вчителю (а не тільки відповідати
на його питання);
• власних пропозиціях про характер виконання музичних творів;
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• гостроті слухової спостережливості, що виявляє себе у розповідях про
музику, почуту поза школою.
Активізація мислення, уяви, творчої фантазії, самостійності, ініціативності у різноманітній музичній творчій діяльності молодших школярів залежить, у
першу чергу, від: підготовленості до цієї роботи самого вчителя від рівня його
власного творчого розвитку, музичного смаку, теоретичної, практичної підготовки. У зв'язку з цим все більшої теоретичного і практичного значення набуває
залучення учнів початкових класів до творчості у різноманітній музичній діяльності па уроках музичного мистецтва, створення необхідних педагогічних
умов для творчої самореалізації молодших школярів:
1. цілеспрямовано сприяти розвитку комплексу морально-психологічних
якостей у їх органічному поєднанні: ініціативності, самостійності, ентузіазму з
відповідальністю, ретельністю, організованістю, чіткістю дій; розвитку рефлексивних здібностей (самоаналіз, самоконтроль, саморегуляція), самостійності з
дисциплінованістю; продуктивної (творчої) сторони діяльності з репродуктивною; творчості з нормативністю та традиціями;
2. надавати учням початкових класів право на власну думку, можливість
обмірковувати свої дії та встановлювати взаємозв'язок між новими та раніше
набутими знаннями, вміннями, самостійно приймати альтернативні рішення,
зосереджувати свою увагу на цікавих явищах, планувати власне навчання, вчитися формулювати та висловлювати власні думки, творчо самовиражатись у
різноманітній музичній діяльності на уроках музичного мистецтва.
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ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ:
ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
Освіта – жива система, яка розвивається і змінюється у своїх формах, змінюється роль, яку вона відіграє в житті суспільства. Якщо змінюється освіта, то
змінюється і спосіб управління нею. Сучасна освіта вимагає глибоких підходів,
універсальних методів її управління, і тут не можна обійти увагою методологію
філософії освіти, сучасного напряму досліджень процесів, що відбуваються в
освіті як найважливішій сфері формування економічних ресурсів суспільства.
У проектах модернізації української освіти враховується і те, що сучасна
освіта, особливо вища, стало вигідним капіталовкладенням, багатомільярдним
бізнесом, здатним забезпечити системне і послідовне зростання добробуту окремих міст і регіонів. Освіта стала галуззю економіки, здатної приносити відчутні
прибутки. Так, у США експорт освітніх послуг у 2015 р. приніс національній економіці близько 20 млрд дол. США. У Новій Зеландії дохід від навчання іноземних
студентів перевищує дохід від експорту вина, в Канаді – приносить більше, ніж
експорт вугілля і деревини, у Великобританії – більше, ніж автомобілебудування
або навіть фінансові послуги, а в Австралії освітні послуги для іноземців є четвертою за важливістю галуззю національного експорту [9-11].
Крім того, ринок освітніх послуг посеред загального падіння і скорочення
виявився одним з небагатьох, що виявляє тенденцію до зростання. В умовах
кризи освіта залишається транснаціональним підприємством XXI століття, однією з ключових галузей світової економіки постіндустріальної епохи, втрачаючи, перш за все своє змістове наповнення, а, у більшості випадків, – і якість.
За уточненими оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку
(OECD), у 2015 р. у світі 135 млн студентів проходять навчання у 36 000 вищих
навчальних закладах планети. За прогнозами експертів, через 10 років ця цифра
подвоїться значною мірою в результаті збільшення числа тих, хто здобуває вищу освіту в Азії та Європі [9-11].
Аналіз останніх досліджень і публікацій переконливо свідчить про важливість і актуальність філософії управління освітою. Останніми роками
з’явилася значна кількість публікацій, автори яких досліджують різноманітні
аспекти проблем філософії освіти, модернізації управління освітою, зокрема і
вищою. Проблеми модернізації освіти знайшли своє відбиття в науковому доробку багатьох вітчизняних вчених, зокрема В. Беха, В. Кудіна, В. Рибалка,
М. Розова, Л. Чекаля та ін., які обґрунтували пріоритетність інноваційних процесів у межах переходу до особистісно-орієнтованого підходу в освіті. Істотний
вклад в розробку проблеми філософії управління внесли праці Р. Арона,
Д. Белла, О. Тоффлера, І. Валлерстайна, Е. Гідденса, М. Уотерса; українських
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вчених – В. Андрущенка, В. Ляха, В. Воронкової, В. Пазенка. Характеристика
управління освітою висвітлюється у працях таких учених, як В. Авер'янова,
В. Бакуменко, М. Князєва, Н. Нижника та ін.
Водночас, накопичений сучасною наукою матеріал свідчить, що розробка
сучасних проблем філософії управління освітою, освітніми інноваціями, здійснюється вельми нерівномірно, значна частина публікацій зосереджена на дослідженні важливих, однак часткових і переважно внутрішньосистемних проблемах
освіти. Слід усвідомити, що інтеграція України у світовий освітній простір потребує постійного вдосконалення національної системи управління освітою, апробації та впровадження інноваційних управлінських систем, можливостей і свободи
вибору в освіті, модернізації її змісту, забезпечення безперервності освіти та навчання протягом усього життя, пошуку ефективної моделі управління.
У ХХІ ст. освіта, як один з найважливіших соціальних інститутів, що визначає напрями соціального розвитку держави, стає також основним фактором
формування майбутнього людства. Сучасна освіта як в Україні, так і в інших
країнах повинна мати інноваційні цілі, які б відповідали вимогам сьогодення.
Багато вчених, мислителів і провідних філософів сучасності розглядають
освіту в контексті філософської теорії. Визначаючи, що найважливіші функції
освіти – це навчання і виховання у їх безперервній взаємодії, вони вказують на
те, що мета будь-якої освітньої системи полягає у формуванні такого практичного світогляду людини, який би краще поєднував її професійну діяльність з
тими загальними світоглядними цінностями, які закладені в основу даної системи. Так, відомий педагог і філософ С. Гессен вважає, що педагогічну діяльність в цілому треба розглядати як «прикладну філософію» [3]. Але й освіта, у
свою чергу, здійснює найбільший вплив на філософію. У зв’язку з цим видатний американський філософ і педагог Д. Дьюї писав: «Коли філософська теорія
байдуже відноситься до виховання, то вона не буде жити» [7]. Виходячи з цього, він розглядав саме результати освітньої діяльності як головний критерій істини її філософських засад, а систему освіти як найважливіший засіб
«покращення суспільства», вирішення його найгостріших проблем.
Так, управління вищою освітою має свою специфіку, тобто сукупність
особливих якостей, ознак, які притаманні лише цій галузі. Специфіка управління
освітою, на думку В. Крижка, полягає в особливостях предмету (суб’єкта управління, тобто керівника закладу (установи) освіти), продукту праці (інформації про
навчально-виховний процес), знарядь праці (слово, мова) та результатів діяльності
менеджера освіти (рівень грамотності, вихованості та розвитку учнів) [5]. І. Мороз
визначає управління освітою як «усвідомлену взаємодію з іншими людьми, спрямовану на забезпеченні їхньої активної та скоординованої участі в досягненні поставленої мети» [6]. Отже, стратегічна мета управління освітою полягає у створенні
найсприятливіших умов для саморозвитку та самоактуалізації особистості, що є
актуальним завданням освіти в умовах становлення інформаційного суспільства.
Як зазначає Д. Тапскотт: «Нове суспільство – суспільство розумової праці, що
ґрунтується на застосуванні людських знань до всього, що виробляється й до того,
як це робиться. Нові ідей будуть головним джерелом добробуту» [3].
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В 70-ті роки здійснюється конвергенція двох ідеологій – інформаційного
суспільства і постіндустріалізму, який мав достатню теоретичну базу. Засновником теорії постіндустріального суспільства виступив в 60-ті роки 20-го століття
американський соціолог Д. Белл, який визначив постіндустріальне суспільство як
суспільство знання, де «головним стало домінування теоретичного знання, переважання теорії над емпіризмом і кодифікація знань в абстрактні групи символів,
які можуть бути застосовані для вивчення різних сфер досвіду» [1]. У суспільстві, життєдіяльність якого визначається багато в чому інформаційними ресурсами
і знаннями, системі освіти належить основна, якщо не визначальна роль в стійкому його розвитку і відтворенні соціальних інститутів.
Але, треба зауважити, що в інформаційному суспільстві і суспільстві
знання на систему освіти покладається важливіша функція – формування у людини системи випереджаючої ментальної і когнітивної адаптації до соціального
життя в умовах масованих інформаційних потоків і її організації на основі
знання, яке швидко змінюється.
Як зазначає Н. Гендіна, входження людської цивілізації у інформаційне
суспільство і суспільство знань пред’являє якісно нові вимоги до системи освіти. Метою освіти стає не підготовка людини до майбутньої діяльності (перш за
все професійної) за рахунок накопичення про запас як можна більшого об’єму
готових, систематизованих, спочатку істинних (через авторитет науки) знань, а
розвиток особистості, оволодіння нею способами придбання знань, які вже існують і породження нових знань [8].
Отже, управління освітою в умовах становлення суспільства знань та інформаційної цивілізації повинно ґрунтуватися на певних соціальнофілософських засадах, які в сучасних умовах пов’язуються із процесом демократизації освіти. Розглянемо основні соціально-філософські засади управління
освітою. Демократизація є сьогодні ключовою проблемою освітніх реформ та
механізмів забезпечення якісної освіти. Усі зміни, які ми спостерігаємо сьогодні у вітчизняному освітньому просторі, підпорядковані єдиній меті – підвищенню якості освіти.
Розглядаючи якість освіти як одну з найбільш актуальних проблем сучасної української вищої школи, В. Андрущенко зазначає, що вища освіта ХХІ
століття має бути побудована за принципами організації науково-дослідницької
діяльності, набути практично-прагматичної спрямованості. Він зауважує, що
конкурентоспроможним буде фахівець, підготовлений за умовою, коли його
навчання здійснюється на основі фундаментальних досягнень науки, освоєних
власними дослідницькими зусиллями, й поєднується з практичною участю в
системі сучасного виробництва [7].
Провідним принципом демократизації управління вищою освітою є егалітарність освіти, яка виражається в ідеї рівності освітніх можливостей, що трактується як обов'язкова складова демократичного і справедливого ладу та є
спільним надбанням і загальновизнаною цінністю європейської цивілізації.
Схвалена в усьому демократичному світі, егалітарна ідея стверджує, що кожна
дитина, незалежно від її вроджених здібностей, сімейних і суспільних обставин,
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має право на загальну освіту. В останні роки ця ідея одержує переконливу підтримку в двох її видозмінах: по-перше, як вимога доступності освіти; по-друге,
як рівність можливостей [4].
Філософський принцип «більше свободи і відповідальності для самих учнів». Саме цей принцип втілений в думці Алексіса де Токвіля про те, що в демократичному суспільстві освіта є «навчанням свободи». Цей принцип
відображає ліберальну трактовку особистості та її свободи, за якою будь-які
ідентичності повинні бути наслідком власного вибору й самовизначення людини, проекцією власної концепції «Я» на соціальний світ. Тому, як вважає
В.Заблоцький, власне освітою для особистості може бути тільки те, що триває
протягом усього життя, що складається з низки власних досвідів і практик особистісного становлення на основі свободи і відповідального вибору [4]. Важливою соціально-філософською засадою управління вищою освітою є
університетська автономія, яка передбачає фінансову і управлінську децентралізацію освітньої системи, що передбачає органічне поєднання централізованого та самоврядного управління галуззю з широким залученням недержавних
організацій; можливість навчальних закладів самостійно визначати зміст навчання і структуру своїх навчальних програм, створювати передумови для
більш відповідального і вмотивованого ставлення студентів до своєї освіти, на
власний розсуд запроваджувати інноваційні спеціальності тощо. Все це відтворює ідею класичного університету як осередку соціокультурного, інтелектуального і науково-дослідного потенціалу суспільства.
Прагнення до максимальної тривалості загальної освіти для всіх також
належить до засад сучасної освітньої демократії і відображається в понятті «ціложиттєвого навчання» як формування особистості, здатної ефективно набувати нових кваліфікацій та компетенцій в будь-який момент свого життя та
професійного зростання. Водночас поняття «ціложиттєвого навчання» передбачає, що суспільство, і передусім його освітні та професійні інституції, надають
індивідові можливість такого навчання.
У цьому сенсі університет має надавати певну систему знань, фактів, теорій, текстів, імен, що формують особистість професійно. Однак окрім «готових» знань, фактів, теорій та текстів, університет має запропонувати молодій
людині ще здатність здобувати та аналізувати інформацію. Іншими словами,
університет має не лише чомусь «навчити» людину, але й навчити її вчитися.
Від здатності до постійного розширення і постійної модифікації своїх знань та
вмінь залежатиме і масштаб особистості, і її готовність до дедалі новіших викликів сучасного життя.
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ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ МОДЕЛІ ОСВІТИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Земляни, на нашу думку, ніколи не мали і поки що не мають такої моделі
освіти, з допомогою якої можна було б забезпечувати як завгодно тривале існування людини, як біологічного виду Homo Sapiens, на планеті Земля.
Всі існуючі моделі освіти таких знань не давали. Тому в наш час система
освіти перебуває, за визначенням світових експертів, у глибокій кризі. З метою
її подолання й розробки ефективної освітньої моделі XXI століття оголошено
ЮНЕСКО «століттям освіти». Триває пошук моделі XXI століття. Яке місце
займає в цьому пошуку Болонський процес, на який так багато надій покладають освітяни України?
Суть Болонського процесу полягає у формуванні на перспективу загальноєвропейської системи вищої освіти, яка ґрунтується на спільності фундаментальних принципів функціонування. Однією з головних причин, що зумовили
даний процес, є докорінні перетворення в економічних системах всіх розвинених країн, небувала за масштабами революція в економічній сфері, перехід
людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій. Не загроза
знищення життя на планеті, а виклик сьогодення: глобалізація суспільного розвитку, спільне економічне середовище, інформаційний простір і ринок праці –
ось що спонукало до життя Болонський процес. Болонський процес – це суттєвий крок до входження освіти нашої держави в європейський освітній простір.
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Болонський процес, європейська модель освіти (також, як американська, російська та всі інші, які є сьогодні) – це ще не модель освіти XXI століття. Діяльність людей, які здобули знання відповідно до існуючих моделей, привела
середовище проживання землян до катастрофічного стану.
Яким же вимогам, на нашу думку, повинна відповідати модель освіти
XXI століття? Перш за все, і це головне, вона повинна формувати новий тип
світогляду, відмінну від минулих тисячоліть філософію життя людини. Суть нової
філософії життя – нова поведінкова домінанта людини в природі і суспільстві, визначення розумної (достатньої) межі задоволення власних потреб, тобто обмеження
споживацьких інстинктів, рух до ноосфери, як тепер, так і на віддалену перспективу. На зміну праці, як діяльності, що продиктована виключно матеріальною необхідністю, має прийти активність, умотивоване бажання людини розкрити себе
відповідно до власної внутрішньої природи. Ідеться про зміну ціннісних пріоритетів людини, створення такої ситуації, коли головною метою особистості стає вдосконалення її внутрішнього, духовного потенціалу. Завдання надзвичайно складне.
Саме тому пріоритетом освітянської моделі XXI століття має бути гуманізація навчання, формування нового типу особистості, що своєю діяльністю створить новий
тип культури. В навчальному процесі ми повинні кардинально посилити гуманітарно-духовну складову й добитись пріоритетності засад моральності й духовності поруч з професіоналізмом. Процес формування нового світогляду, нової філософії
життя починається у сім’ї, продовжується у дитячому садку, школі, вузі тощо. На
кожному етапі повинні реалізуватись ті чи інші цілі. До фундаментальних цілей
вищої освіти доцільно віднести: відтворення культури й духовності суспільства в
усіх формах і проявах як умови відтворення суспільного інтелекту; випереджувальний розвиток людини і формування загальнолюдських моральних якостей; зміщення акцентів у навчанні та вихованні з фахових знань студента на його особистісні,
людські якості. Особистісні якості людини мають стати цілями й умовами підготовки до майбутньої професійної діяльності та органічного входження нових поколінь у соціальне життя в усьому прояві його форм.
Другим пріоритетом моделі освіти XXI століття має стати екологізація
навчання. Природне середовище знаходиться в такому стані,що екологія, як інтегрована дисципліна, яка поєднує всі природничі, точні, гуманітарні й соціальні науки, повинна стати лідером наук XXI століття, а екологізація мислення
має бути природною формою діяльності. Для цього необхідна відповідна підготовка та міждисциплінарний підхід, коли в центрі знаходиться загальнофілософський напрям – культура. Екологічні, як і інші глобальні проблеми, не
вкладаються в традиційні рамки спеціалізації відповідно до предметів і професій. Вони повинні сприйматися на всіх рівнях – від локального до планетарного, причому сприйматися в контексті системного взаємозв’язку діючих на них
сил. Ними має бути пронизаний весь навчально-виховний і науково-пошуковий
процес у всіх закладах освіти. Це важливо ще й тому, що парадигма інформаційного суспільства, на відміну від індустріального, ґрунтується на органічному
тринітарному поєднанні економічної, соціальної й екологічної сфер, за визначальної ролі останньої [2].
74

Третій пріоритет моделі освіти XXI століття – інформатизація навчання.
Цього вимагає інформаційна насиченість середовища життєдіяльності, лавиноподібний розвиток високих технологій, знань інформації та високий динамізм
їх зміни. Названі пріоритети для моделі освіти XXI століття є визначальними.
Впроваджуючи Болонську декларацію потрібно ці пріоритети реалізувати в повній мірі, тоді з часом, сформується і модель освіти XXI століття. Звичайно потрібно буде змінювати, удосконалювати, узагальнювати та уніфікувати
принципи організації навчального процесу, технології опанування знань, типи
взаємин між вчителем і учнем, викладачем і студентом тощо. Але в результаті
людство зможе гармонізувати відносини з природним середовищем і забезпечити існування Homo Sapiens на планеті Земля, як завгодно довго.
Література:
1. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання./За редакцією
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МОДУЛЬНОРЕЙТИНГОВОЇ 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 і под. – 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 й високим духовним 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 відпрацьовува75

ти 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;
- посилення 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 процесі: В першу чергу це вивчення
контингенту студентів і можливий поділ його на окремі групи 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 час як 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.
Лише ці окремі питання потребують ґрунтовного підходу до впровадження цієї системи в навчальний процес.
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Секція ІІІ
Культурно-мистецький простір України:
історія та сучасність
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РОЗПИСИ ЛАВРСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ 1850 РР.
У БІЧНИХ ПРИДІЛАХ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ
Велике значення для утвердження України у сучасному європейському та
світовому культурному просторі має всебічне вивчення українських пам’яток,
включених до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Невипадково до нього
під одним номером були включені Києво-Печерська лавра та собор Св. Софії,
які пов’язує творчість лаврських художників. Ґрунтовне дослідження їхньої мистецької спадщини є одним з важливих завдань історії українського образотворчого мистецтва і української художньої культури.
У 1840–1850 рр. оновлення опорядження головного собору Лаври – Успіння Пресвятої Богородиці – та храму Св. Софії виконували лаврські живописці на чолі з талановитим художником, педагогом, організатором ієромонахом
Іринархом, під загальним керівництвом академіка Ф. Солнцева, за участі київського митрополита Філарета (Амфітеатрова).
У Софійському соборі Іринарх і лаврські художники втілювали живописну програму, концепцію і тематику якої розробив Ф. Солнцев. Академік прагнув створити цілісну живописну декорацію, яку складали поновлені фрески,
низка оновлених композицій ХVIIІ ст. і нові зображення. Останні художники
створювали, наслідуючи давні фрески [1, с. 396].
Принцип «наслідування» визначив систему декорації та сюжетні лінії розписів склепінь бічних приділів. У приділі прпп. Антонія і Феодосія була продовжена тема чудесних явлень ангелів, розкрита у сценах сусіднього приділу
архангела Михаїла, а у приділі св. Володимира – житійний цикл св.вмч. Георгія, розпочатий у фресках Георгіївського приділу.
Окрім давнього живопису, в розписах нижніх бічних приділів храму
Св. Софії присутні ремінісценції сюжетів Успенського собору КиєвоПечерської лаври. Ці сюжети нових композицій за згодою з Ф. Солнцевим або
митрополитом Філаретом обрав Іринарх, відштовхуючись від декорації Михайлівського вівтаря Успенського собору Лаври.
У Михайлівському приділі Софійського собору нова композиція «Агар у
пустелі» доповнила фресковий цикл. У ній представлено епізод, коли Агар, перебуваючи у пустелі з сином Ісмаїлом, побачила ангела [Буття 21: 17–19].
У склепінні приділу прпп. Антонія і Феодосія написані чотири сцени. У
південному схилі – «Лествиця Якова». Вона ілюструє чудесне видіння, у якому
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юнак побачив лествицю; вона поєднувала небо й землю і ангели ходили нею.
Тоді Бог пообіцяв юному Якову: «Землю, на якій ти лежиш, Я дам тобі та нащадкам твоїм… І благословляться в тобі та в нащадках твоїх всі племена землі»
[Буття 28:11–16].
Навпроти по діагоналі, на північному схилі склепіння, написана сцена, де
патріарх Яків представлений вже не юнаком, а зрілим чоловіком. Її сюжет повторює сюжет фрески ХІ ст. у вімі вівтаря архангела Михаїла Софійського собору. Проте ідея нової композиції інша: акцент зроблено не на боротьбі, а на її
результаті – Божому благословенні. З ним асоціюється жест руки ангела над
головою Якова [Бут. 32: 24–29]. Отже, ця композиція «Благословення Якова».
Ідея благословення передана образотворчими засобами. Вона акцентувалася і у
схожій з ідейним наповненням композиції Успенського собору Лаври. Тільки в
інший спосіб, згідно з бароковою традицією – текстом супровідного напису.
У софійській сцені «Жертвоприношення Маноя» на південному схилі
склепіння ангел піднімає руку на знак принесеної благої звістки, хоча у священному тексті такого епізоду немає. В аналогічній композиції Успенського
собору супровідний напис також був присвячений явленню ангела Маною та
його дружині зі звісткою про народження сина. Жести ангелів – деталь, яка
пов’язує дві софійські композиції загальною темою обраності, благословення і
поєднує біблійні історії про Якова і Маноя у декорації склепіння.
У композиції «Жертвоприношення Маноя» художник відійшов від буквального слідування тексту, згідно з яким вражені чудом Маной та його дружина
впали ниць, побачивши ангела у полум’ї жертовника [Суд. 13:10]. Їхні фігури
симетрично фланкують жертовник, розведені руки і напіввідкритий рот жінки
свідчить про крайній подив і благоговіння.
На північному схилі склепіння зображений старець з довгим сивим волоссям, одягнений у темно-блакитну туніку і вишневий з теракотовим відтінком плащ. Старець спить під невисоким деревом, до нього спускається ангел.
Композиція виконана таким чином, ніби художник писав її, читаючи опис сюжетів Успенського собору Лаври: «Іллю, що спить під деревом, будить ангел,
кажучи: встань, їж і пий». Отже, ця композиція атрибутується як «Пророк Ілля
у пустелі». У сюжеті впізнається епізод житія пророка Іллі, коли йому з’являвся
ангел, укріплював його віру і життєві сили словом, водою та хлібом перед сорокаденною подорожжю до Божої гори Хорив [3 Цар. 19:4-8].
Сцени поєднує сталість композицій, побудованих за принципом трикутника, і колорит на основі відтінків теплого блакитного, теракотово-вишневого,
темних вохристих, оливкових. У зображеннях помітні недоліки рисунка. У
юного Якова правий бік торса вийшов здибленим. У зображенні Іллі очевидний
неправильний рисунок кінцівок, голова показана у правому тричвертному повороті, верхня частина тіла – фронтально, а нижня – у тричветному повороті
ліворуч. Більш вдало вийшов ангел, у стилізованій фігурі якого з її акцентуванням силуету, відчувається спроба «наслідувати» софійські давні розписи.
У Георгіївському (Трьохсвятительському) приділі була написана нова
композиція «Св. Георгія ведуть на страту».
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Сюжетна лінія розписів на склепінні сусіднього Володимирського приділу розгортається послідовно, за годинниковою стрілкою. Сюжети композицій
атрибутуються за текстом житія св. вмч. Георгія [2, с. 358–375.]. Починає цикл
у північно-західній частині склепіння сцена «Св. Георгій воскрешає мертвого».
Східніше знаходиться композиція, де показаний середнього віку чоловік, який
стоїть навколішки перед св. Георгієм. Текст житія дозволяє здогадатися, що
приміщення з високими колонами – тюрма, куди після тортур був кинутий великомученик, до нього прийшов землероб Глікерій, а також атрибутувати композицію: «Св. Георгій і Глікерій».
У вигляді парадної зали трактована тюрма і в сцені «Христос і св. Георгій» у південно-східній частині склепіння. Завершує цикл розписів розташована
поряд композиція «Св. Георгій повергає ідолів», присвячена тріумфу св. Георгія, коли по його молитві були повержені язичницькі ідоли.
В основу композиційної побудови сцен покладено оповідний принцип,
вони схожі на театральні мізансцени: зведені до неба очі, жести передають подив, молитовне звернення, емоційний стан героїв. Художники зробили уклін на
живописність, демонстрували вміння зображати античну архітектуру, фігури у
ракурсах, тіні. Але пропорції не були скориговані відповідно до увігнутої поверхні склепіння, тому фігури вийшли з дещо завеликими головами і короткими
ногами. Вони дисонують з поновленими фресками сусіднього Георгіївського
приділу, у яких трохи здовжені пропорції виводили зображення за межі чуттєво-тілесного виміру. Розписи приділу св. Володимира, як і приділу прпп. Антонія і Феодосія, вочевидь, виконували юні художники.
Іринарху і художникам, які працювали з ним, довелося різними прийомами
досягати гармонії нових і давніх розписів. Кожен працював у власній манері, тому Іринарху доводилося, по можливості, зводити індивідуальність виконання до
спільного стилістичного знаменника. Це певною мірою вдалося зробити, хоча у
розписах простежується різний професійний рівень живописців.
Аналіз історичних свідоцтв та архівних документів дозоляє зробити висновок,
що лаврські живописці виконали розписи зазначених приділів – Михайлівського,
прпп. Антонія і Феодосія Печерських, Апостольського, Георгіївського (Трьохсвятительського), Володимирського – у період з весни 1850 р. до липня 1852 р.
Мистецька спадщина лаврських художників складає невід’ємну частину
живописного опорядження Софійського собору, формує його неповторний художній образ, у якому віддзеркалені різні сторінки історії України.
Література:
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ВИКОНАВСЬКІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГІТАРНОЇ ШКОЛИ
Виконавська традиція як трансляція мистецького досвіду існує не тільки
у практичній площині, тобто має власні закони й правила функціональнодіяльнісного виявлення, а й є об’єктом наукового дослідження. Як особливий
тип комунікації, що синтезує теорію і практику, поняття "виконавська традиція" виявляється у синкретичній єдності процесів творчості й навчання.
Традиції в музичній виконавській культурі України виконують не тільки
узагальнюючу та наслідуючу роль, але й органічно входять у різноманітні творчі
системи автономного функціонування. Проблеми історичної спадковості, життєздатності виконавських традицій музичного мистецтва можуть вирішуватися тільки
на основі визнання загальної логіки музики. Якби не існувало цих універсальних
законів музичного мислення, було б важко зрозуміти мистецтво як наших далеких
предків, інших національних культур і стилів, так і конкретного виконавця, який
започатковує конкретну виконавську школу або традицію.
Зародження гітарного мистецтва в Україні тісно пов'язане із становленням гітари як самостійного інструменту в кінці ХVIII століття у Західній Європі, зокрема в
Іспанії. Там вона здобула свій остаточний зовнішній вигляд, а саме – до п’яти попередніх струн додалась шоста, а здвоєні струни замінилися одинарними. Відтоді гітара почала розповсюджуватись по всіх країнах Європи, в тому числі і на території
сучасної України. Найбільш сприятливі умови для інструментального музикування
склалися на Правобережній Україні не без впливу західноєвропейської музичної культури, а також католицького культу, що підтримував інструментальну музику.
Першим важливим кроком у зародженні класичної гітарної традиції стала
особистість першого віртуоза на території України − Марка Даниловича Соколовського. Його гра вражала сучасників, а чарівність її звуків залишалася для
них нерозгаданою тайною. Саме М. Соколовський став одним із перших і єдиним представником вітчизняної гітарної школи, який завоював беззаперечну
європейську популярність в епоху "Золотого віку гітари" [3, с. 17].
Іншою помітною постаттю раннього етапу розвитку вітчизняного гітарного мистецтва став Михайло Вербицький – священик і композитор, автор музики до українського національного гімну "Ще не вмерла Україна". Він створив
підручник для навчання гри на гітарі "Поученіє Хитары", який став першим подібним посібником в Україні. Виключно гітарні музичні твори М. Вербицького
вміщує його збірка "Guitarre № 16", яка складається з 31 твору – 13 інструментальних та 18 вокальних у супроводі гітари [2, 82].
Гітарне мистецтво XIX-ХХ століття поступово переходить на якісно новий рівень. Якщо в Росії у ХІХ столітті перевага була на боці семиструнної гітари, то ХХ століття відзначається беззаперечною перевагою шестиструнної
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гітари. Репертуар гітари оновлюється, з’являється більше академічної музики,
що зробило цей інструмент більш професійним на території України.
Радянський період у розвитку гітарного мистецтва увійшов в історію відомими іменами музикантів-виконавців та педагогів, основоположників сучасних виконавських традицій та розробників методик гри на гітарі.
Серед них варто приділити окрему увагу працям Петра Агафошина (18741950), якому належить книга "Нове про гітару". Також дуже відомою стала його
"Школа гри на шестиструнній гітарі", в основу якої увійшли семінари легендарного іспанського гітариста Андреса Сеговії.
О. Іванов-Крамськой значно збагатив та розширив педагогічновиконавський досвід П. Агафошина, опублікувавши власну "Школу гри на шестиструнній гітарі". Посібник складається з двох частин: "Музично-теоретичні
відомості та практичне освоєння інструменту" та репертуарний додаток.
Подальшу інтеграцію гітари у систему професійної мистецької освіти
пов’язують із діяльністю професора Марка Геліса. Він став організатором та
першим викладачем класу народних інструментів спочатку в Музичному технікумі (1924 р.), далі − в Музично-драматичному інституті імені М. Лисенка
(1928 р.), а з 1934 року − на кафедрі народних інструментів Київської консерваторії. М. Геліс вважається автором принципово нової методики і методології професійного навчання гри на народних інструментах, що створило науково-теоретичне
підґрунтя для сучасного народно-інструментального мистецтва [1, 263].
Значним кроком в еволюції вітчизняного гітарного мистецтва стало започаткування естрадно-джазової виконавської традиції, зокрема завдяки діяльності
В. О. Манілова. Найвидатнішою його роботою є самоучитель "Учись акомпанувати на гітарі". Автор раціонально розміщує необхідний матеріал за рівнем складності, весь теоретичний матеріал підкріплює музичними прикладами з відомих
композицій, схемами, посиланнями та оригінальними завданнями.
Продовжувачем гітарної джазової традиції XX століття став відомий гітарист та педагог Володимир Молотков. Його авторству належать кілька навчальних посібників, які стали провідними для молодих гітаристів на всьому
пострадянському просторі за відсутності інших підручників, особливо західних
– "Джазова імпровізація на гітарі" (1983 р.), "Джазова імпровізація на шестиструнній гітарі" (1989 р.), "Аранжування для гітари" (1997 р.), яка вийшла друком
вже у незалежній Україні.
Найвідоміший посібник В. Молоткова "Джазова імпровізація на шестиструнній гітарі" зорієнтований на виконавця з попередньо напрацьованими вміннями гри на інструменті та читки з аркуша, знаннями з елементарної теорії
музики та функціональної гармонії. Більшість прикладів та хрестоматійні нотні
п’єси базуються на традиційних джазових та блюзових формах, тим самим даючи
можливість "на власних пальцях" поринути в екскурс історії джазу [4, 4-46].
Гітарне мистецтво України періоду незалежності представлене трьома
основними виконавськими школами: київською, львівською та одеською. Ще за
радянських часів завоювали собі славу видатних виконавців, композиторів, педагогів та пропагандистів гітари А. Шевченко (школи та традиції фламенко),
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М. Михайленко (підручник-посібник "Методика викладання гри на гітарі"),
В. Петренко ("Театр гітари Валерія Петренка"), А. Остапенко, В. Доценко та ін.
В період незалежності їхня творча діяльність стала основою для збереження та
розбудови вітчизняних виконавських традицій [5, 405-408].
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РОЛЬ ГАЇВОК В УКРАЇНСЬКІЙ ВЕСНЯНІЙ
КАЛЕДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ
Український фольклор, як одна з найважливіших і значущих складових
національної культури нашого народу, потребує поглибленого осмислення багатьох
питань і явищ його історичного розвитку в минулому та процесу побутування, функціонування, змін і новотворення на сучасному етапі. Однією з головних проблем є
історико-теоретичне дослідження системи жанрів фольклору, їх пов’язаності з етноісторичною й етнокультурною специфікою народу, його побутом, звичаями, обрядами, віруваннями, естетичними потребами й уподобаннями.
Весняна календарно-обрядова поезія належить до найдавніших пластів
календарного фольклору, про що свідчить її загальне поширення серед народів
євразійського материка. Водночас у межах різних його ареалів вона відрізняється як тематично, так і функціонально. На основі цього складається думка,
що механізм входження цих мотивів в усну творчість цих народів був різним.
Незважаючи на те, що весняні свята давно привертають до себе увагу етнографів, фольклористів, генетичні аспекти цієї творчості, її типологію та районування на сьогодні можна віднести до найбільш невивчених питань її побутування [4].
Гаївки – обрядові весняні пісні у супроводі дівочих хороводів. Вони є невід’ємною частиною християнської культури, хоча виникли ще в далекі язичницькі часи.
День воскресіння природи у наших пращурів був святом зустрічі Гайбога
і богині Гаї. В цей день у священних гаях понад річками, де стояли зображення
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кумирів, яким поклонялися наші предки, молодь співала гаївки. Поруч із зображеннями кумирів ставили квіти, рушники та писанки. Традиції Великодніх
забав та тексти гаївок передавалися із покоління в покоління. В дохристиянських гаївках відтворювався процес посіву, саджання в землю всякого зела, його
росту та збирання врожаю. У християнських традиціях гаївки відображають
радість весни та Воскресіння Христового [2].
У веснянках та гаївках найбільше з-поміж обрядових пісень увиразнюється старовинний хороводний та ігровий характер. Головним мотивом цих творів
(окрім кохання, звичайно) є закликання весни та пробудження природи. Тому
вони Сповнені бадьорого настрою й енергії, найсвітліших сподівань і надій.
Співають їх від ранньої весни і аж до закінчення сівби (русального тижня чи
зелених свят). Закликання весни і пов'язані із ним ігри та рухи проводяться у
груповій (хоровій) формі, часто у вигляді діалогу [3].
Побутування гаївок та їх назви з локальними варіантними різновидами
пов’язане з певною територією України. Скрізь ці назви означають обрядові
пісні та ігри, приурочені лише до Великодня чи близького до нього часу, які
характеризуються видовою однорідністю, варіантно близькими текстами, мелодіями та хореографічним виконанням. У дослідженні Голубець О.М. спростовано погляд на гаївки як на лише галицьке явище, їх побутування зафіксоване
на ширшій території.
За змістовими, тематичними, функціональними критеріями виділено давню й
новітню верстви цих творів, у кожній з них проаналізовано основні теми та мотиви.
У давній верстві виокремлено гаївки з космогонічними, вегетаційно-господарськими
і любовно-шлюбними мотивами та гаївки з відгомоном історичних реалій.
З послабленням ритуального сенсу виконання гаївок, занепаду обрядових
магічно-сакральних функцій відбувається інтенсивне поповнення гаївкового
репертуару новотворами, що спричинило зміщення змістових акцентів. У гаївковому репертуарі простежуємо такі характерні новаційні зміни: модифікації,
нарощення і вкраплення нових змістових елементів у давніх гаївках, актуалізація їх змісту; контамінації архаїчних ігрових гаївок із новотворами.
На матеріалі дослідження Голубець О.М. встановлено, що інтенсивний
процес виникнення гаївкових новотворів припадає на останні десятиріччя ХІХ –
ХХ ст. З’являються твори гумористичного та жартівливого характеру, продовжує
розвиватися любовно-шлюбна та родинна тематика. Значне місце займають новотвори з християнськими мотивами. Теми й мотиви національно-патріотичного характеру особливо розвинулися у стрілецьких та повстанських гаївках. Інтенсивно
поповнюється репертуар піснями інших жанрів, зокрема, історичними, баладами.
На основі друкованих і рукописних джерел ХІХ – ХХ ст. виділено декілька етапів еволюції гаївкової традиції. На кінець ХІХ століття гаївки залишалися
переважно дівочими піснями (до того ж виконували гаївки, як правило, дівчата
«на порі»), хлопці в них не брали участі. Лише в окремих випадках відбувалися
спільні ігри, діти гралися окремо. Одружені жінки та чоловіки були у більшості
випадків пасивними спостерігачами. Репертуар виконавців опирався на місцеву
традицію, серед виконуваних гаївок переважали архаїчні твори з космогоніч84

ними, вегетатаційними, любовно-шлюбними мотивами; у багатьох випадках
зберігалась певна черговість виконання пісень, розмаїття хореографічних малюнків, двохорове виконання.
У ХХ столітті поступово змінюється склад виконавців. У «гаївках» частіше
беруть участь хлопці. Відповідно змінюється репертуар, незрозумілі архаїчні елементи витісняються, збільшується кількість гаївок любовно-шлюбної, жартівливої
тематики.
Негативний вплив на гаївкову традицію мали суспільно-політичні процеси
й події ХХ століття, що випали на долю українського народу, зокрема в добу комуно-московського тоталітаризму. В останнє десятиліття почався поступовий
процес відродження гаївкової традиції в Галичині, щоправда, у деяких місцях зі
зміною кола виконавців (залученнях старших жінок, у пам’яті яких зберігся словесний і хореографічний репертуар) та введенням пісень із друкованих джерел.
Загалом, польові матеріали 90-х років ХХ ст. дають нам підставу ствердити, що гаївки є одним із видів весняної обрядової пісенності, що до наших днів
зберіг свою живучість, привабливість, здатність продовжувати своє функціонування, відновлення й новотворення [1].
Поглиблене вивчення гаївок відкриває перспективи повнішого пізнання
давньої та сучасної духовної культури українського народу.
Підводячи підсумок, варто зазначити, що в гаївках давньої верстви багато
архаїчних елементів збереглося лише у формі натяку, згадки, відгомону, часто
під значним пластом пізніших нашарувань, тому розкриття їхньої семантики
часто є складним. Пройшовши складну еволюцію і втративши ритуальномагічну функцію, гаївки збереглися на ігровому рівні, що сприяло подальшій
змінності в мотивах, контамінації текстів, їх відкритості до нової тематики. У
новітній верстві нараховується понад 200 пісень, які виконувались як гаївки,
але більшість з них має локальне поширення і представлена меншою кількістю
варіантів. З послабленням ритуального сенсу виконання гаївок, занепаду обрядових магічно-сакральних функцій відбувається інтенсивне поповнення гаївкового репертуару новотворами, що призвело до зміщення змістових акцентів.
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УКРАЇНСЬКЕ «CONTEMPORARY»:
ВІД ДАВНІХ ТРАДИЦІЙ ДО СУЧАСНИХ НОВАЦІЙ
Мистецтво завжди співзвучно своєму часу, має сильний вплив на маси,
тому дуже важливим є ставлення самого митця до життя, його бачення певної
ситуації, власних переживань у різних формах, напрямках та видах. Що стосується сучасного мистецтва, воно може бути, в свою чергу, захопливим або нудним, травматичним або терапевтичним, може вражати, а може залишити
байдужим – те, яким сприймаєте його людина, залежить лише від особистого
бажання не тільки дивитись, але бачити і розуміти побачене, те, що має за мету
донести автор. Трансформаційні процеси в художньому житті країни, які виникли завдяки історичним, політичним чинникам, істотно вплинули на художній
процес, свідомість митців: змінилися пріоритети мистецтва.
Проблемним стає не лише ставлення до «нового» мистецтва. В епіцентрі
дискусії опинилося питання про те, що таке «сучасне мистецтво», як вимірюється зміст цього поняття (хронологічно чи якимись іншими критеріями виміру)? А якщо й хронологічно, то яке відношення «сучасного мистецтва» до
«несучасного», «вчорашнього», «минулого»? Що таке «contemporary art»? Що
таке «актуальне» мистецтво?
Як показує аналіз літератури в поняття «сучасне мистецтво» включають різні
компоненти: одні дослідники мають на увазі змістовні та якісні характеристики, що
залежать від тематики, стилю та жанру твору; інші – звертають увагу ще і на хронологічні межі, які окреслюються другою половиною ХХ – початком ХХІ ст.
Кожен дослідник під «сучасним мистецтвом» розуміє різні комплекси як
якісних, так і хронологічних характеристик.
Тенденцією XX століття, на думку мистецтвознавців, стало долання меж між
окремими видами, стилями та напрямками, утворення нових синтетичних видів
мистецтва, що існують на перетині традиційної образотворчості, нової візуальності, театру, кіно, музики. Мистецтво переоцінює свої естетичні вартості, замість
класичної гармонії та краси зосереджуючись на виразності, оригінальності, індивідуальному погляді і творчій позиції. Темою мистецтва все частіше стає сам художній простір, що несе в собі творчі можливості, змішує правду і вигадку,
реальне і фантастичне, гру і дійсність, штучність і справжність.
Останнє десятиліття ХХ століття для українського мистецтва – період
унікальний, як наголошують мистецтвознавці та критики. Художники, які ще
не забули «принад» безальтернативного соціалізму і деспотичного управління
мистецтвом, одержали право бути на «ти» з власною індивідуальністю. Полістилізмом (характерним для даного періоду) називають мистецтво, яке не нехтує
традицією. Під ним розуміється мирне співіснування поетичного реалізму, сим86

волізму, метафоризму і відроджених напрямів класичного авангардизму – сюрреалізму, абстракціонізму.
На кінець ХХ століття, за дослідженням О. Семашко, у сфері образотворчого мистецтва відбуваються процеси модернізаційного характеру, які призводять до суттєвих змін у системі соціально-художніх відносин (митець – публіка
– критика – влада), ціннісних орієнтацій і структури діяльності митця і критика,
зростання ролі посередників, переструктурування мистецтва як соціальнокультурного інституту .
Після здобуття незалежності в Україні активізується художній процес, відбуваються пошуки нових форм, засобів і методів зображення. На зміну «ідейному» мистецтву приходить мистецтво «вільної творчості», проте стала
слабшою система державної підтримки, зникли держзамовлення, перехід до
ринкових відносин вплинув як на замовників, так і на творців мистецтва, виникли суперечливі питання стосовно естетичних цінностей мистецтва. Ці процеси
призвели до досить нестабільної ситуації в художньому житті суспільства.
Серед чинників, які зумовили жанрову та стилістичну різноманітність сучасного українського мистецтва, важливу роль відіграють суспільно-політичні:
вивільнення від ідеологічного тиску, «повітря свободи» передусім сприяло свободі творчості, надихнуло на самовиявлення митців, оскільки зникли певні заборони чи стилістичні обмеження.
Українське образотворче мистецтво ХХ – початку ХХІ століття є складним процесом, для якого характерні пошуки нових позицій, форм та методів
зображення. Сучасні зміни в художньому процесі все частіше визначають нові
тенденції, серед яких важливе місце посідають «мистецтва нових технологій».
На сучасному етапі відбувається інтенсивний пошук нових форм, які виходять за межі традиційних «картини», «скульптури», «малюнка». Образотворче мистецтво ніби прагне злитися в єдине ціле з іншими видами художньої
творчості: музичним, театральним, екранними мистецтвами. Дедалі частіше
вживаються слова «інсталяція», «перформанс», «асамбляж», «енвайєрмент» .
Образотворче мистецтво сучасної України переоцінює свої естетичні вартості і на зміну одним поняттям краси приходять інші. Однак, як би не змінились стилі та жанри, методи та засоби творення, це мистецтво залишається
одним із провідних культурних надбань суспільства.
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ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ГУЦУЛЬСЬКОЇ РІЗДВЯНОЇ ОБРЯДОВОСТІ
Національна культура як сукупність традицій, звичаїв, норм, цінностей і
правил поведінки реалізується на суспільно-громадянському, традиційнопобутовому й художньо-мистецькому рівнях. В умовах духовного відродження
України поглиблюється природна зацікавленість багатовіковими звичаями і
традиціями.
У XXI столітті підростаюче покоління все частіше звертається до фольклорної звичаєвої спадщини, зокрема до теми Різдва та колядок. Більшість людей в наш час вважають, що Різдво Христове і Коляда нерозривно пов’язані між
собою. Насправді, ще з язичницьких часів, коли не було прийнято християнство
на Русі, а люди вірили в різних богів, вже існувало свято, яке було присвячене
небесному богу – Даждьбогу [4].
Існує гіпотеза, що сама назва свята – «коляда» і пісень – «колядки» походить від назви Нового року у Давньому Римі (Calendae lanuarie), що свідчить
про тісні контакти української культури з римською у дохристиянські часи. Ця
назва закріпилася у більшості європейських народів і до цього часу: у поляків –
kolęda, у чехів і словаків – kolеda, у болгар, сербів і хорватів – коледа, у македонців – коледе, у росіян – коляда, у білорусів – каляда, та ін.
З появою християнства 25 грудня (за старим стилем) або 7 січня (за новим
стилем) почали святкувати народження Ісуса Христа. Священнослужителі язичницький обряд пристосували до одного з найбільших християнських свят –
Різдва Христового. Виникли нові релігійні колядки з біблійно-християнськими
образами. Вони завоювали таку ж популярність, як і старовинні народні колядки.
У всіх церковних колядках народження Ісуса Христа від Пречистої Діви –
є найважливішою подією.
Можна простежити зв’язок змісту колядок з ідеєю, що Христос від самого
свого народження – Бог бідних, покривджених. В цьому плані особливого поширення набула розробка сюжету про появу на світ Христа: «в яслах, на сіні»
серед тварин у бідній стаєнці на околиці міста Віфлеєма, а першими привітали
його бідні пастушки. Автори наших колядок вносять у цей сюжет багато деталей
з простонародного побуту, і особливо наголошують, що Христос народився.
Завдяки підтримці і популяризації духовенством різдвяні колядки набули
значного поширення в народі. Вони розповсюджувалися як усно, так і серед
письменних людей у рукописних збірниках – так званих «кантиках», а з кінця
XVIII ст. – і в друкованих збірниках. Авторами цих колядок були переважно
звичайні братчики та монастирські, світські і духовні послушники, мандруючі
дяки. Вони внесли в церковні колядки деякий соціальний елемент і тому швидко поширювалися між людьми. Уже в першому виданні почаївського «Богогла88

сника» (1790 р.), до якого увійшло близько 250 церковних пісень, міститься
значна кількість колядок. Пізніше вони друкувалися в різних виданнях, у тому
числі і окремими збірниками, що найчастіше називалися «Колядниками».
Відмінність між давніми народними і церковно-релігійними колядками
очевидна: вона в змісті, образній системі, структурі, віршовій формі, мелодиці,
характері виконання. Якщо перші співаються лише під час колядних обходів,
під хатою і в хаті, то другі стали також частиною різдвяних церковних відправ і
богослужінь. Народні і церковні колядки чітко розділялися в народі: перші називалися «старосвітськими», «ґаздівськими», «людськими», другі – «церковними», «христосанками». Така диференціація колядок і нині ще подекуди
зустрічається в народній традиції.
Дослідження структури різдвяно-новорічних обрядів та звичаїв українців
Гуцульщини показує, перш за все, органічний зв’язок традиційної культури Карпат з культурою всього українського народу. Такі ланки структури обрядів
зимового циклу, як підготовка до Святого Вечора, Святвечорові страви, звичаї,
пов’язані з ритуальною вечерею, ворожіння про шлюб, урожай, долю характерні для всіх етнографічних зон України.
На творенні і побутуванні етнокультурних явищ горян позначилися такі
фактори, як тип гуцульських поселень з великою розкиданістю і віддаленістю
жител одне від одного, послабленість форм громадського спілкування в силу
певної ізольованості дворів. Ці природні фактори сприяли особливому урізноманітненню форм обрядового спілкування, значній ролі окремих осіб, які організовували і проводили обряди, збереженню архаїчних форм звичаїв, родинних
цінностей, шануванню культів пращурів, природних стихій, рослинності [3].
До структури різдвяно-новорічних свят гуцулів належать: підготовка житла
до свята, оновлення його шляхом вибілювання, вимивання, підготовка святкового,
обрядового одягу, особливо білизни, головних уборів і взуття; приготування ритуальних страв до Святої вечері: Свята Вечеря, Різдво, Новорічні обряди і Водохреще, що замикає ланцюг різдвяно-новорічних свят. Такий поділ є певною мірою
умовним [1, 195]. В. Петров ще в 1948 р. зазначив у рецензії на працю Д. Гуменної, що лише тоді він уперше зрозумів суцільність різдвяного циклу: «Я вперше
збагнув, що звичай водити козу, звичай кликати померлих, звичай колядувати,
зміст колядок, все це не порізнені окремі звичаї, а те саме, що становило колись
цілість, а потім розпалося на окремі елементи» [2, 170].
Підводячи підсумок, слід зазначити, що різдвяно-новорічні обряди, колядки – це справжня скарбниця нашого народу, що вже давно стала органічною
часткою української національної культури, яка живе і приносить радість людям впродовж кількох століть. Нам необхідно зберігати та примножувати це
джерело народної мудрості, яке буде живити ще не одне покоління українців.
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АКСІОЛОГІЧНІ АНТИТЕЗИ ТВОРЕННЯ ТЕАТРАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ
ПУБЛІКОЮ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МИКОЛИ ВОРОНОГО
Колективна особистість – публіка, яка за будь-яких часів є закономірним
виразником різноманітних культурологічних категорій – від релігійних до економічних – володіє суб’єктивним індивідуальним елементом – мовою інтуїтивного мислення, завдяки якому, створюючи світову театральну дійсність, мала
би, не лише керувати, а, головно, зцілювати первозданну моральну нескінченність людської думки чи, ба, свідомості. Проте, з погляду вчених, життя будьякої живої істоти, а тим більше людини, являє собою адаптацію, зокрема, так
званий загальний адаптаційний синдром, що він є природним стосовно умов
життя, процеси якого цілком закономірно змінюються [2, 144]. Тож виникає
суттєве багатогранне запитання: чи має структурна функціональна система свідомості кожного індивіда постійно (й начебто невідворотно) змінювати свої
аксіологічні формування-принципи?
У зв’язку з цим звернімо увагу на ряд основних позицій щодо цього питання класика театральної структурної генералізації кінця XIX – початку XX
сторіч Миколи Вороного (1871-1938). Отже, відомий європейський театральний
діяч намагався широко і якнайглибше розібратися у питанні умов формування
публіки та її світогляду за різноманітних історичних прецедентів, а також вважав це важливим фактором розвитку і навіть реставрації людського фенотипу.
Зокрема, у ґрунтовній національно-культурологічній розвідці «Театральне мистецтво і український театр. (Думки та уваги)» у І розділі «Загальний погляд на театральне мистецтво» Микола Вороний в широкому гносеологічному
контексті подає логічне змістовне трактування світової театральної практики:
«З усіх мистецтв театральне мистецтво – чи не найтрудніший спосіб творчості
людського духу, але разом з тим цей спосіб є найдосконалішим для зрозуміння
ідей творчості широкими масами люду [1, 280]. <…> театр попереджає інші
мистецтва, бо він – гіпноз, свого роду колективна сугестія <…>» [1, 281]. Проте
спорадично, але систематично і всеосяжно людство спостерігає невідворотну
90

тенденцію, коли театр «вступає в критичну стадію. Культурне значення сучасного театру понижується власне тому, що театр не захоплює широких мас, а
служить переважно забезпеченим класам. <…> Сцену тільки й можна розуміти
як художній прояв всенародної національної культури. Культура є продукт нації, продукт всенародного, віками надбаного скарбу. Тому і сцена повинна бути
тільки демократичною (в широкім значенні цього слова) і тільки національною.
Театр і культура повинні злитись докупи» [1, 285].
Утім, широка компетенція Миколи Вороного як досвідченого театрального
критика дозволяла йому давати аргументовані зауваження-заперечення щодо культурологічного формування тогочасної публіки. Насамперед викладемо деякі
його міркування стосовно співвідношення проблеми самосвідомості індивіда та
його особистісного інтелектуального рівня. При цьому оперуватимемо деякими з
основних вітальних функцій людини, зокрема когнітивно-праксеологічними та
соціабельними. Будучи антропологічною, перша з вищезазначених функцій вирізняється пошуковою потребою, зокрема, аспектом «чистого пошуку» щодо будьяких видів творчості. Саме через це виникає необхідність постійного самовдосконалення розвитку особистості й тотальних інновацій. Тож людина прагне віднайти себе у світі культурологічних процесів [2, 170].
Отже, Микола Вороний у IV розділі «Публіка» свого вищезгаданого дослідження засобом генетичного методу провадить певний аналітичний дискурс в
історичне минуле публіки як ендогенної детермінації суспільства. «Давній грецький театр не знав публіки; він був явищем глибоко національним і щиро демократичним – він знав тільки народ. І, певна річ, що цей народ ставився до
свого театру і його служителів – акторів з великою повагою. <…> Певно ж, неабиякими громадянами були тоді й актори <…>, коли їм доручалося виконування державних обов’язків. Звичайно, про якийсь шкідливий вплив народних
мас на театр там, де він був храмом, говорити не приходиться. Але такий вплив
ми вже бачимо в римськім театрі, де замість народу вперше з’являється публіка,
що шукає в театрі марної втіхи, забави. <…> Головний контингент римських
акторів – раби, погорджені та упосліджені недобитки долі. Вони не поважають
свого мистецтва; як раби вони звикли насамперед годити панам, задовольняли
їх найменші примхи. <…> Переставши бути глибоко національним і широко
демократичним в самій основі, театр розриває свою органічну зв’язь з народом
і починає відтоді служити публіці.» [1, 339-340].
А тепер варто розглянути й другу вітальну функцію людини – соціабельну, проте акцентуючи увагу на дуалістично-аксіологічному аспекті культурологічних ідей.
Можливо, непевність ситуації, що формує моральну структуру будь-якої
особистості (хоч це й парадоксальний факт), створює власне моральність – «не
лише як форму усвідомлення людиною буття, а й її реальну поведінку» (пер. –
Л. Г.) [2, 172]. Чи містять духовні цінності матеріальний трансплантат, адже
«головні аксіологічні функції особистості – концепція сенсу життя, концепція
індивідуальності, концепція свободи й відповідальності, концепція покликання
і справедливості, концепція істини й краси»? (пер. – Л. Г.) [3, 213]. Але чи це
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так насправді? Тож Микола Вороний пропонує нам новий аспект даної проблеми: « <…> сучасний театр є в перевазі слугою капіталістичної буржуазії. Світогляд і естетичний смак буржуазії виразно відбиваються в сучаснім театрі як на
ідейнім змісті репертуару, так і на художності сценічних креацій. Філістербуржуа шукає в театрі не глибоких емоцій, повних ідейної краси, ні молитовного екстазу, а поверхових вражень від фривольних сюжетів, жартівливої гри фантазії, словом, того, що не турбує серйозної думки, а дає лиш приємне
лоскотання нервів <…> [1, 340-341]. Вже й тепер контингент публіки, що відвідує український театр, складається наполовину, а в святкові дні і в переважній
більшості з міського простолюду, з тієї «юрби», в якій ще голосно промовляє
українська національна стихія <…> [1, 344]. На жаль, більшина українських
антрепренерів дивляться на цю простонародну публіку переважно з меркантильного погляду, занедбуючи ідейний бік справи <…> [1, 345]. Є або властиво
повинна б бути в українському театрі ще одна частина публіки, яка зветься
українською інтелігенцією. <…> Здавалося б, що для правдивого завдання театру – чистого й високого мистецтва – така публіка є найбільш відповідною і
вдячною. <…> Але <…> в питаннях чистого мистецтва висока культурність
української інтелігентної публіки підлягає великим сумнівам. <…> Але найгірше те, що українська інтелігентна публіка, сама по собі така нечисленна, ще до
того й інертна та байдужа до свого театру <…> [1, 347].
Виходить, що на «свою» публіку український театр ні з художнього, ні з
матеріального боку спертись не може. Звичайно, часи змінюються, рух український росте, росте і національно-свідома інтелігенція, але контингент театральної української публіки збільшується пропорціонально цьому рухові дуже мало.
Взагалі треба визнати, що постійної інтелігентної публіки українському театрові ще бракує» [1, 348].
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теория личности и ее психологические и биологические основания. – Новосибирск: Наука. –
1984. – 320 с.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТАНЦЮ МОДЕРН У СПОРТИВНІЙ
ГІМНАСТИЦІ В УКРАЇНІ: КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ
Танець Модерн розпочав свій шлях в Україні наприкінці XX століття і
зараз зайняв провідні позиції у формуванні мистецького смаку наших громадян.
Особливе значення у розвитку цього стилю займає питання про його специфічні
прояви в різних видах мистецтв. Актуальною науковою проблемою стала
взаємодія та взаємовпливи мистецтва і спорту.
Сьогодні провідні балетмейстери та хореографи України співпрацюють зі
спортсменами, займаються постановчою діяльністю, готують програми виступів
для художньої та спортивної гімнастики, фігурного катання. Це стосується і тих
спортсменів, котрі беруть участь в Олімпіадах, де роль хореографа не менш
важлива, ніж тренера чи викладача. Питання є актуальним і у зв’язку з
впровадження хореографічної майстерності в нашій державі у програми
підготовки спортсменів та важливості постановчої роботи хореографів для їхньої
результативності у показових виступах та турнірах [1; 4; 5].
Лілія Подкопаєва, ім’я якої відоме у світі, організувала у Донецьку
фестиваль «Золота Лілія», котрий збирає спортсменів та митців сучасності, що
підкорюють нові вершини та здобувають перемоги у власних напрямках творчої та
спортивної діяльності [2]. Олександр Береш завоював не тільки медалі на світових
чемпіонатах, де представляв Україну, а й отримав срібло на Олімпіаді у Сіднеї.
Загинув у ранньому віці, однак його пам’яті присвячений міжнародний турнір, що
відбувається щорічно у місті Херсоні. Світлана Береш є організатором та
співзасновником цього важливого для розвитку сучасної спортивної гімнастики
України змагання.
Значною подією цього року стала літня Олімпіада в Ріо-де-Жанейро, де
була представлена і наша збірна зі спортивної гімнастики, особливо яскраво
показав себе срібний призер Олег Верняєв [3]. У їх виконанні виглядали
професійно та впевнено постановки сучасних балетмейстерів України. Своєю
співпрацею зі спортсменами у спортивній гімнастиці та фігурному катанні
прославилася хореограф, що працює у стилі Модерн, Алла Рубіна, яка створила
ряд цікавих композицій для майбутніх олімпійських чемпіонів.
Балетмейстери танцю Модерн використовують можливості спортсменів і
допомагають їм створити виразні постановки. Хореографічні елементи lay out,
tilt та back flat модернізують та змінюють форми виступів, надають вільній
програмі більшої виразності та наповнюють емоційним змістом. Серед
основних поз танцю Модерн, що можна запровадити у спортивну гімнастику,
слід назвати положення lay out, схоже на «ластівку». Елементом вільної
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програми для хлопців 1-го та 2-го юнацького розряду є положення back flat,
котре добре застосовується у парних підтримках та на брусах, а елемент tilt має
паралель зі стійкою на одній нозі з іншою ногою, зафіксованою у бік.
Застосуванням класичного танцю у спортивних програмах активно
займається хореограф Шабаршина Г.І., вона включає у роботу зі спортсменами
класичну лексику, що виховує та розвиває хорошу виворотність ніг, допомагає
легко утримувати ногу в releve lan та робити стрибки з ambuette (перемахи) з
баллоном, котрі більш властиві для балетного виконання [5].
Науковими дослідженнями хореографії у спорті наразі займається Сосіна
В.Ю. Їі внесок у розвиток теоретичних засад надає сприятливий плацдарм для
актуалізації питання розвитку хореографічної підготовленості спортсменів та
виникненню нових проблематичних тем для досліджень в цій галузі, зокрема
взаємодії сучасної хореографії зі спортивною гімнастикою. У своїх доробках
вона досліджує питання взаємодії художньої гімнастики та хореографії,
використання елементів сучасного та класичного танцю у спорті, таких як foute,
grand jete, roll up. Її праці стосуються теоретичної та методичної бази у
взаємодії спортивної гімнастики та сучасної хореографії в Україні [5].
Вивчала питання партерної гімнастики балетного типу для підготовки юних
спортсменів та професійних артистів балету Акімова С.В. У своїй праці вона
досліджувала теоретичні та методичні засади використання класичного екзерсису
та партерного тренажу у фізичному вихованні дошкільнят як майбутніх
спортсменів. У своїй практичній діяльності цей викладач запровадила балетний
тренаж для удосконалення навичок та вмінь хлопців у спортивній гімнастиці.
Розвиток виворотності, гнучкості та чіткості у виконанні вправ у партері, на її
думку, дозволяє домогтися хороших результатів та м’якості, пластичності та
спритності у виконанні гімнастичних вправ [1].
Отже, досліджуючи проблему впровадження елементів танцю Модерн у
програми індивідуальних та групових виступів спортсменів, можна зазначити,
що взаємодія мистецтва та спорту сприяє його розвитку, видозмінює форми,
створює нові елементи, нові технічні можливості. Доробки науковців
дозволяють вивчати та застосовувати елементи танцю у спортивній гімнастиці,
допомагають вирішенню питання методичної підготовки спортсменів.
Спорт в Україні активно переймає досвід європейської взаємодії
сучасного танцю та нових виразних та художніх форм. Застосування сучасної
музики, відповідні до образу костюми та зачіски посилюють загальне враження
від виступів спортсменів та впливають на покращення їхніх спортивних
результатів, зміцненню позицій спорту України.
Проте недостатня успішність наших спортсменів у спортивній гімнастиці в
Ріо де Жанейро звертає нашу увагу на важливість та актуальність пошуку нових
підходів у викладанні та постановці програм для покращення пластичної підготовки
спортсменів. Хороші виступи на змаганнях гарантує лише науково обгрунтована,
систематична та послідовна підготовка спортсменів, їх взаємодія та використання
світового досвіду, а також цілеспрямовані тренування, котрі допомагають
перемагати свої недоліки та ставати сильнішими як у спорті, так і у житті.
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ІЛЮСТРУВАННЯ ТВОРІВ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
ВИДАТНИМИ ГРАФІКАМИ-«ШІСТДЕСЯТНИКАМИ»
ЯК СТИЛЬОВИЙ ОРІЄНТИР У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ
УКРАЇНСЬКОЇ КНИЖКОВОЇ ГРАФІКИ
Вивчаючи загальний процес розвитку української книги, ми приходимо
до висновку, що на різних етапах її історії перед майстрами книги постійно поставали спільні художні завдання, що вирішувалися протягом багатьох років на
все вищому художньо-естетичному рівні. Українські графіки опанували багату
спадщину митців минулих століть. Слід відзначити, що в мистецтві книжкової
графіки другої половини ХХ століття простежується постійна взаємодія інтернаціонального і національного традиційного бачення.
Яскраве та хвилююче слово генія української літератури Івана Котляревського не могло не надихнути вітчизняних графіків на відповідні образотворчі
інтерпретації його безсмертних творів. Нині ми маємо значний масив прекрасних творів у жанрі книжкової ілюстрації до творів Івана Котляревського. В цих
творах водночас відобразилися і історія української літератури, і історія вітчизняної графіки. Процеси демократизації та національного відродження неабияк актуалізують потребу у дослідженні мистецької спадщини українських графіків, що
оформлювали твори класика української літератури.
Поряд з визначними майстрами першої половини ХХ століття такими, як
В. Касіян, М. Дерегус, І. Їжакевич, починають працювати і випускники художніх вузів, для яких творча зрілість настала вже після Другої Світової війни. В
еволюції мистецьких форм неможливо точно визначити час народження нового, ми не можемо провести якоїсь межі, що відділяла б творчість майстрів ста95

ршого покоління від активного зростання – кількісного і якісного – творчого
доробку тих, що йдуть на зміну.
Якщо творчість майстрів старшого покоління помітно об’єднує спільність
образно-стилістичних засобів, то молодше покоління незмінно прагне до особистої неповторності.
Період 50–70-і роки, що синтезує надбання українських графіків першої
половини двадцятого століття, позначений активними пошуками нових форм
художнього оздоблення книги, духом новаторства, пошуками національної своєрідності образної мови, сприйняттям книги як підпорядкованого законам архітектоніки єдиного художньо-поліграфічного організму. Водночас розпочинають свій
творчий шлях молоді художники, імена яких в історії українського мистецтва з
часом об’єднають терміном «шістдесятники», а їхні творчі здобутки визначать та
репрезентуватимуть принципово новий напрям в українській графіці.
Отже, друга половина 50-х років ХХ століття відкриває новий етап у становленні української книжкової графіки, який закономірно був підготовлений
як багатьма історично-суспільними процесами у розвитку країни, так і складним поступальним шляхом, який пройшло мистецтво книги. Цей час незмінно
характеризується в українському мистецтвознавстві, як період піднесення, розквіту, новітніх досягнень в галузі вітчизняного графічного мистецтва. Саме тоді
почала творити плеяда молодих, яскраво-індивідуальних, талановитих митців:
Г. Якутович, Г. Гавриленко, О. Губарєв, О. Данченко, Г. Малаков, С. Адамович,
А. Базилевич, М. Компанець. Саме в їхній творчості найбільш характерно визначилися провідні риси тогочасного мистецтва української графіки. Проте не
слід забувати, що в цей час продовжували плідно працювати і майстри старшого покоління: В. Касіян, М. Дерегус, В. Литвиненко, О. Довгаль та інші, чия
творчість за стильовими і формальними ознаками, як правило, є візиткою 40–
50-х років ХХ ст. [1, 128]. «Перед молодим поколінням графіків постали нові
завдання, що вимагали абсолютно нових виражальних засобів, нових форм образотворення піднесених на висоту загальнолюдських філософських узагальнень і в той же час глибоко національних за суттю» [2, 12-13].
Сплав різних художніх напрямів, творчих манер і стилістичних уподобань й створив передумови виникнення такого різнопланового (і за образотворенням, і за суто технічними засобами) творчого доробку народного художника
України, члена-кореспондента Академії мистецтв СРСР Олександра Данченка
(1926–1993).
Закінчивши Київський державний художній інститут, митець працював у
галузі станкової і книжкової графіки, звертаючись, в основному, до техніки малюнка пером, лінорита, офорта. О. Данченко дотримувався принципу, за яким
кожна нова робота над ілюструванням книги вимагає звернення до певної графічної техніки, що є найбільш відповідною тематиці, відтвореному часові, конкретним образам літературного твору.
У творчості О. Данченка наочно проявилася характерна для цього періоду
тенденція створення цілісного книжкового ансамблю із взаємозумовленим узгодженням всіх художніх та поліграфічних елементів.
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Ця ж тенденція проявилась і в ілюстраціях до «Енеїди» І. Котляревського,
виконаних в техніці лінориту (1969) і стилізованих під розпис древньогрецької
кераміки. Тут художник зумів органічно поєднати статику з динамікою, старовинну та сучасні форми, лінію та пляму. Загальний образ, обраний О. Данченком для «Енеїди», – урочиста процесія. Створений ним цикл ілюстрацій є
цілісним фризом, до того ж фризом замкненим. Сцени, що змінюють одна одну
відповідно до сюжету поеми, підпорядковані єдиному руху. Тому особливу,
винятково важливу роль в ілюстраціях О. Данченка відіграє ритм, який с поєднавши античні мотиви з українським фольклором. Ця робота віднесена до класики книжкової ілюстрації ХХ ст. Спадщина О. Г. Данченка увійшла в золотий
фонд української національної художньої культури.
Помітним явищем у вітчизняному образотворчому мистецтві кінця 60-х
років ХХ ст. стала серія ілюстрацій, створених Миколою Компанцем до п’єси
Івана Котляревського «Наталка Полтавка» (1969 р.). Митець власною творчістю
збагатив духовну скарбницю українського народу, його графічне мистецтво наповнене глибоким внутрішнім змістом та оригінальним образним вирішенням.
Микола Компанець відзначений Національною премією України імені
Тараса Шевченка 2015 року за мистецький цикл «Земля моїх батьків» та ілюстрації до творів М. Гоголя.
Художника Миколу Компанця називають класиком вітчизняної книжкової графіки. Він створив неповторні графічні образи до творів Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Лесі України, Миколи Гоголя.
Друга половина 50-х років XX ст. ознаменувалася активними пошуками
молодими художниками нових виражальних засобів, що сприяли б асоціативноузагальненій передачі змісту літературного твору. Це помітно вирізняє серед
сучасників творчість Анатолія Базилевича (1926–2005) – народного художника
України. Він закінчив Харківський державний художній інститут 1953 р. В його
творчому доробку ілюстрації до творів Я. Гашека, Г. Квітки-Основ’яненка,
М. Шолохова, Т. Шевченка, І. Котляревського. Особливістю його образної мови є прагнення максимально наблизитися до стилю літературного твору, дати
глибоку психологічну характеристику головним героям. В цьому і полягав його
своєрідний творчий метод митця: він шукав відповідних за рисами зовнішності
та поведінки людей, що ставали прототипами персонажів літературних творів.
Найвищою вершиною в творчості А. Базилевича стала робота над «Енеїдою» І. Котляревського. Попередниками Базилевича були В. Корнієнко, І. Бурячок, І. Падалка, І. Їжакевич та Ф. Коновалюк, О. Довгаль, М. Дерегус та інші.
Кожний з них намагався осягнути бурлескно-образну глибінь «Енеїди», у зримих образах відтворити іскрометний гумор, своєрідну атмосферу земного й небесного, в якій живуть безсмертні герої поеми. «Саме очима сучасника
дивиться художник на тих троянців, карфагенян і латинян, яким фантазія Котляревського надала типових рис, притаманних різним соціальним верствам
українців кінця XVIII ст.» [3, 18].
Ілюстрації відзначаються складністю композицій, динамічних і разом з
тим класично чітких і зрівноважених. Художником було виконано сто тридцять
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ілюстрацій, розроблений макет і оформлення книги. А. Базилевич ніколи не
ставив перед собою суто формальних завдань, віддаючи пріоритет розкриттю
ідеї літературного твору, психологічній характеристиці персонажів.
Як у літературі, так і в образотворчому мистецтві, крім того, що висловлене
чи змальоване, що доступне безпосередньому сприйманню, завжди існує підтекст,
який завдяки своїй багатій асоціативності безмежно розширює можливості впливу
на читача і глядача, а перед митцем розкриває широкі можливості вільного тлумачення певних образів і тем, спираючись на відтворену письменником дійсність та
збагачуючи цей матеріал власним життєвим досвідом, власними асоціаціями, особистим ставленням до твору. Саме у виборі найважливішого з точки зору ілюстратора й виявляється його творча індивідуальність, світогляд та його тенденційність.
Це пояснює різнохарактерність трактування певного класичного твору в ілюстраціях різних художників [4, 250].
1.
2.
3.
4.
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РОЛЬ ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В. КОВТУНА
У РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Однією з найбільш дискусійних та недосліджених проблем вітчизняного
мистецтвознавства є роль та місце особистості у розвитку хореографічного
мистецтва. Поступово в історії розвитку вітчизняної хореографії, зокрема
балетного театру, з’являються дослідження, присвячені видатним артистам
балету, педагогам-хореографам, балетмейстерам А. Шекері, В. Вронському,
П. Вірському, В. Авраменку, К. Василенку, Г. Березовій та ін.
Серед уславлених імен діячів українського хореографічного мистецтва
почесне місце займає й ім’я Валерія Петровича Ковтуна.
Валерій Петрович Ковтун народився 22 жовтня 1944 року в Ясинуватій
Донецької області. Артист балету, балетмейстер і педагог, лауреат премії
ім. Вацлава Ніжинського паризької Академії танцю (1977), Народний артист
СРСР (1978). У минулому провідний соліст Київського театру опери і балету
імені Т. Г. Шевченко (нині Національна опера України), в різні роки керував
різними балетними колективами України [1, 453].
У 1959 році, у віці 15 років, поступив до Дніпропетровського театрального
училища. У 1962 році перевівся на навчання в Київське хореографічне училище,
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де його педагогами були І. М. Булатова, Е. М. Зайцева, Ф. Н. Баклан. Закінчив
Київське хореографічне училище в 1965 році, і в 1984 році закінчив балетмейстерський факультет Інституту театрального мистецтва імені А. В. Луначарського
(керівник курсу – Ростислав Захаров) [5,101-103].
За рекомендації Павла Вірського, будучи ще студентом випускного класу,
24 грудня 1964 р. він дебютував на сцені Київського театру опери і балету імені
Т. Г. Шевченко в балеті «Лебедине озеро». Частина балетної трупи Київського
академічного театру опери та балету імені Т. Г. Шевченка гастролювала у
Франції, а на основній сцені ще тривали вистави. Партію принца Зігфрида у балеті П. Чайковського «Лебедине озеро» запропонували виконати учню випускного класу В. Ковтуну. В практиці театру та історії училища такого ще не було.
Дебютант порадував глядача своїм поетичним зовнішнім виглядом, і невдаваною щирістю почуттів, – вгадувався в ньому справжній артист, привабливий, безпосередній у поводженні на сцені. Зігфрид у виконанні Валерія Ковтуна
– не боязкий юнак, а цілком упевнений в собі аристократично – вишуканий
«принц крові», схвильований мрійник, сповнений юнацької романтики й натхненого благородства. Він справжній казковий герой, шукач прекрасного, заглиблений у примарне щастя.
А от граф Альберт у балеті А. Адана «Жізель», один з найскладніших образів світової балетної класики. У трактуванні Валерія Ковтуна жорстока безвідповідальність вчинків графа – наслідок безтурботності, легковажності,
бездумності. Лише тоді він усвідомлює свою провину, коли його кохана Жізель
втрачає розум [4, 205]. На сцені Великого театру в Москві він двічі з неабияким
успіхом виконував партію Альберта в «Жізель», побував на гастролях у Туреччині та НДР, в Угорщині та Португалії, у Франції та ОАР. Його праця відзначена першою премією на Фестивалі творчої молоді України, бронзовою медаллю і
званням лауреата V Міжнародного балетного конкурсу у Варні. Згодом В. Ковтуну присвоюється звання заслуженого артиста УРСР.
Гнучкому, рухливому, веселому життєлюбу й пустунові Базелю – В. Ковтуну привільно в танцювальній стихії балету Л. Мінкуса « Дон Кіхот».
Складний і суперечливий образ Лукаша створює молодий виконавець у балеті М. Скорульського «Лісова пісня». Любов Мавки розкрила багату Лукашову
душу, збудила в ньому поета, творця. Задумливий і слабохарактерний, стриманий
і зосереджений – такими різноманітними барвами малює артист свого героя.
До творчих здобутків танцівника слід віднести партії Гармодія з балету
А. Хачатуряна « Спартак», принца Дезіре у «Сплячій красуні» П. Чайковського,
романтичні образи з балетів на музику Моріса Равеля та багато інших. Відміною рисою обдарування Валерія Ковтуна є м’який ліризм, романтизм. Гордовита постава й витончені жести, внутрішня грація, елегантна манера танцю
відповідають уявленню про позитивного героя [3, 45-102].
Після закінчення училища в 1965 році був прийнятий в трупу Харківського театру опери та балету імені М. В. Лисенка, де з перших днів виступав у ведучих партіях. Танцював головні партії в балетах «Жізель», «Бахчисарайський
фонтан», «Спартак». Згодом у 1968 році був прийнятий в трупу Київського теа99

тру опери і балету імені Т. Г. Шевченко, де танцював по 1985 рік. У Київське
хореографічне училище він вступив у віці сімнадцяти років. Творчий шлях як
танцівника розпочинався на сцені Національної опери України. Згодом там
створився прекрасний творчий дует двох майстрів Тетяни Таякіної та Валерія
Ковтуна. У 1970 році вони брали участь в Міжнародному конкурсі артистів балету
в Варні, де вони стали лауреатами 3-й премії. У 1973 році отримав другу премію і
срібну медаль Міжнародного конкурсу артистів балету в Москві. Їхні виступи
завжди збирали велику глядацьку аудиторію. Це свідчить не лише про високу
майстерність виконавців, а й про те що вони завжди намагалися відійти від уставлених норм, канонів, переплавити свій досвід на творчому вогні пошуку, подарувати глядачам перлину класичного репертуару [2, 125-128]. Саме таке творче
ставлення до мистецтва й вирізняло молодих солістів українського балету.
Одною з найяскравіших являється також партія Ромео з балету «Ромео і
Джульєтта» балетмейстер А. Шекера, диригент О. Рябов та художник Ф. Нірод.
Вистава з’явилася на київській сцені в листопаді 1971 року, стала яскравою подією не лише для київського колективу, а й всього радянського балетного театру. А. Шекера розробив своєрідну систему хореографічних лейтмотивів з
складними контрапунктами поєднуючи їх з ансамблевими епізодами. Піднесено-поетичний, щасливий один з найкращих виконавців партії Ромео В. Ковтун
тонко підкреслюючи зміни, які відбувалися в душі героя [3, 286, 289].
В якості ведучого соліста Валерій Ковтун багато гастролював за кордоном. Був партнером балерини Майї Плісецької, танцював з нею під час закордонних гастролей, перетиналися їхні шляхи і в Австралії. А в Москві на сцені
Великого театру він був партнером Майї Плісецької в балеті Малера «Загибель
троянди», в «Анні Кареніній» Щедріна. Також з нею знімався в циклі «Зірки
російського балету» режисера Фелікса Слідовкер (па-д е-де з балету «Лебедине
озеро», 1973; «Загибель троянди», 1978).
У 1977 році на запрошення Майї Плісецької брав участь разом з Тетяною
Таякіної в IV Міжнародному фестивалі танцю в Парижі, де за виконання «Великого класичного па» на музику Обера в хореографії Віктора Гзовського
отримав з рук Сержа Лифаря премію Вацлава Ніжинського, та премію імені видатної російської балерини Анни Павлової яка вручається Паризької академією
танцю. В тому фестивалі брали участь сімдесят артистів балету Великого театру Союзу РСР. Новосибірського театру опери та балету. З 1977 по 1997 рік викладав дуетний танець в Київському хореографічному училищі.
Отже, блискучою майстерністю танцівника Валерій Ковтун прославив не
лише своє ім’я, а й київську хореографічну школу. Критики відзначали високий
виконавський стиль актора. Танець Валерія Ковтуна відрізнявся академічною
чистотою, романтичністю, піднесеністю. Його герої сповнені поезії, мрійливості,
романтичних поривань. Валерій Ковтун є одним із найбільш знаменитих і
титулованих наших артистів.
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ЛЕГЕНДА ЯК ЕЛЕМЕНТ ХУДОЖНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКИХ КОМЕМОРАТИВНИХ МОНЕТ
РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Легенди пам’ятних та ювілейних монет України виступають у ролі не
лише словесної інформації, відображеної в умовній графічній формі, а й важливого елементу художнього оформлення монети. Адже монета сама по собі є синтетичним продуктом, включає до своєї композиції різні елементи: рисунок, декор,
напис, які в однаковій мірі впливають на цілісне сприйняття певного монетного
екземпляру. Тому легенда, будучи невід’ємною частиною єдиного композиційного комплексу, складає органічну єдність із зображеннями на монеті.
Матеріали з теми дослідження вибудувані на основі аналізу нумізматичних зразків, випущених Монетним двором України та оприлюднених на сайті
Національного банку України.
Метою роботи є висвітлення особливостей легенд українських монет як
носіїв вербальної та візуальної інформації, досконалої художньо-графічної форми, важливого елементу композиції монети у поєднанні та порівнянні з іншими її
складовими. Звернена увага на пластичні особливості легенд, поєднання різних
шрифтів та їх розміщення на площині монети, ритм, масштаб і пропорції.
Всі написи на українських монетах в більшій чи в меншій мірі є відповідниками стилю та смисловому навантаженню зображень. Теми та сюжети українських комеморативних монет знаходять своє відображення, в тому числі, й у
характері шрифтів, які створюють загальний настрій композиції, цілісний образ, роблячи обраний художником мотив більш виразним.
Доречно шрифти у композиції монети сприймати як рисунок, наділений
певною пластикою, товщиною та жорсткістю ліній. Проте не достатньо знайти
рисунок шрифту, який відповідає задуму монети. Важливо ввести його у композицію рельєфу, відповідно до складнощів, які виникають при побудові замкнутого
простору монетного кола та із врахуванням його читабельності на готовому екземплярі. Розуміння таких закономірностей дозволяє художникам Монетного двору
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України створювати гармонійні композиції, де написи та зображення є частинами
єдиного цілого. Тому для кожного окремого екземпляру художники обирають
шрифти (використовуючи напрацьовану базу шрифтів або створюючи авторський
шрифт), які органічно «вплавляються» у пластику композиції.
Основним завданням для художників Монетного двору України є робота
на перспективу, тобто сформоване ще на перших етапах опрацювання теми
розуміння, який з елементів композиції головуватиме, як вони будуть співвідноситись між собою та яку емоцію це співвідношення виражатиме. Для досягнення гармонійної композиції елементи оформлення монети мають бути
різними по масам. Перевага того чи іншого елементу залежить від поставлених
художником цілей та засобів їх втілення.
Відповідно до місця розміщення легенди на всіх монетах та монетах
України зокрема можна виділити 2 види поєднання написів із зображенням:
окремо від зображення (кругова та напівкругова легенда, над, під або поряд із
зображенням) та в зображенні.
У більшості випадків головним елементом оформлення монети є зображення, це пояснюється тим, що першочергово людське око сприймає ілюстрацію, а вже потім написи. Проте серед українських монет зустрічаються і
виключення, коли текстові блоки виражені більш явно ніж зображення або на
монетному колі розміщені винятково шрифтові композиції. Наприклад, аверс
срібної монети «25 років незалежності України», де основою зображення є
шрифтова композиція (із зображень літери «я» у центрі монети утворюється
напис «Україна», під ним рядки з поезії І. Франка та зазначення номіналу і року
випуску монети).
Зображення та шрифти більшості пам’ятних та ювілейних монет України
знаходяться в історичній підпорядкованості та стилістично відповідають певній
добі. Художники Монетного двору України враховують характерні риси стилю
монети та включають у композицію шрифти схожого накреслення. Варто зауважити, що коли шрифт є доречним і відображає специфіку тематики монети, художник не обов’язково обмежується лише ним. Часто використовують комплекти
шрифтів однакового рисунку, проте різного накреслення і розміру – гарнітури
шрифтів. Гармонічно виглядають поєднання тематичних шрифтів із базовими.
Прикладом може слугувати золота монета серії «Античні пам’ятки» – «Боспорське царство» або нейзильберова монета серії «Морська історія України» – «Античне судноплавство», у оформленні аверсу та реверсу яких використано античну
стилістику та базовий шрифт для зазначення назви Національного банку (на аверсах монет).
Головною ознакою цілісності композиції монети є відповідність розміщення
написів до пластики та ритму зображень. Це слугує причиною одночасного ведення художником роботи над усіма елементами композиції, кожен з яких є залежним та невіддільним від іншого, складаючи єдине ціле. Зразкову єдність
образотворчо-шрифтовій композиції забезпечує підпорядкування написів ритму
зображення. Показовим зразком подібного поєднання є аверс монети «Юнацький
чемпіонат світу з легкої атлетики». Зображення на цій монеті вибудуване на пло102

щині, уздовж якої направлено рух фігур спортсменів зліва на право, перед ними
залишено вільний простір для передачі динаміки. Зверху на монетному колі розміщені написи «Юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики» та «Донецьк 2013»,
які, підсилені горизонтальними лініями, повторюють напрям руху фігур.
Серед зразків української нумізматичної продукції достатньо часто зустрічаються ті, в оформленні яких зображенню та легенді відводяться автономні, чітко
розмежовані частини площини. Прикладом може слугувати випадок, коли зображення займає центральну площину монети, а написи розміщуються по колу (кругова легенда), відділені декоративним кантом. Такий спосіб поєднання легенди та
зображення є досить поширеним і прослідковується в оформленні біметалічних
монет серії «Області України», «На межі тисячоліть», аверсів срібних монет серії
«Дитячий зодіак», аверсів золотих монет «Знаки зодіаку», тощо.
Крім того, серед української нумізматичної продукції зустрічаються екземпляри, де елементи композиції розміщуються не концентрично, а по горизонталі чи вертикалі, відділені одна від одної за допомогою різних фактур металу
(матової та глянцевої), орнаментальних вставок або ліній. Подібний спосіб поєднання легенди та рисунку знаходимо на реверсах монет серії «Княжа Україна», де чергування матової і глянцевої поверхонь ділить зображення по
горизонталі на три частини, відводячи кожному елементу композиції своє чітко
визначене місце. Аналогічне оформлення, проте вертикальне розділення на три
сегменти, зустрічаємо на аверсі монети «Петриківський розпис».
У той же час легенду є сенс розглядати поза комплексом монетної композиції як самостійну художню форму, зі своїми законами побудови. Шрифт на
монетах містить особливе смислове та композиційне навантаження, цілком самобутнє та автономне. Адже будь-яка шрифтова композиція має певну послідовність читання, зліва на право, зверху вниз, рядок за рядком. Це визначає
додаткові вимоги до розміщення написів на монетах для зручності їх сприйняття, читання, та, відповідно, їх розуміння. Від кеглю, жирності, нахилу, розміру
шрифту, форми та розміщення (вертикаль, горизонталь, дуга, тощо) написів залежить послідовність їх читання, а, відповідно, розкриття теми монети. Основною вимогою до легенд є відсутність дрібних деталей, які зникають при
зменшенні та простота і зрозумілість шрифтів.
Усе вищезазначене доводить, що шрифт та зображення на українських
монетах є рівнозначними та у більшості випадків гармонійно поєднаними елементами композиції. Легенда як частина художнього оформлення монетного
кола має власні особливості побудови та закони співвідношення з іншими складовими композиції. Проте ми можемо стверджувати, що шрифт на монетах несе
специфічне смислове і композиційне навантаження, цілком автономне та самоцінне.
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ:
СИНДРОМ «УХОДЯЩЕЙ НАТУРЫ»
Культурное, художественное пространство современной Украины поликомпонентно и чрезвычайно контрастно в динамике своей эволюции. Пульсация развития культурной ткани страны очень неравномерна, оценки феномена как
участниками процесса создания, таки внешними «потребителями арт-продукта»
разнятся. Особенно ощутимым можно считать разрыв во мнениях относительно
перспектив современной украинской культуры, искусства у арт-критиков и самих
художников. Разумеется, львиная доля арт-элиты, или, о крайне мере, тех, кто
причисляет себя к ней, имеет довольно оптимистический прогноз для искусства
страны, при этом критично оценивая само арт-пространство, но отводя себе в нем
особую роль. Чаще всего это примеривающие роль критиков художники, которые
являются фигурантами процесса, но не имеют потенциала для того, чтобы делать
грамотный искусствоведческий анализ. Исключений в современном мире художественной критики мало. Знатоком арт-поля, грамотно оценивающим его тенденции,
можно назвать, например, одного из самых востребованных сегодня художников и
кандидата искусствоведения Виктора Сидоренко [3]. Но пишущих художников не
много, а качественно пишущих можно пересчитать по пальцам. Недостаток грамотных, профессиональных арт-критиков в поле современного искусства, арт-рынка –
такая же проблема, как и недостаток профессиональных художников, прошедших
академическую выучку. Свобода самовыражения в художественном поле породила множество арт-явлений, которые скорее вписываются в понятия «артпроцесс», «экспериментальное арт-действо», но можно ли их относить к категории «искусство», – вопрос спорный. Сегодняшнее украинское искусство богато на молодые таланты, несколько генераций экспериментаторов создали
новый категориальный аппарат, систему ценностей, а обилие возможностей в
технологической плоскости привело (впрочем, не в первый раз в истории искусства) к стиранию межвидовых и межжанровых граней в искусстве. Однако
при всем многообразии манер, течений, проявлений в современном арт-поле,
богатом на интересные, нестандартные, свежие по мысли и неожиданные по
методам визуализации проекты, сегодняшнее арт-пространство все чаще вопиет
главной проблемой. Уже сама эта проблема стала плацдармом для «боев пера»
критиков, являющихся сторонниками и почитателями разных тенденций в искусстве. Это дефицит академической выучки, резкое снижение уровня академической подготовки, профессиональной планки художников, а вместе с ними – и
критиков, теоретиков от искусства, которые тоже нуждаются в классической подготовке. Пристрастие к беспредметному, любовь к абстракции, тяготение к современным видам арт-действа так увлекли новые поколения художников, что
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зачастую наблюдается подмена понятий. Принцип, согласно которому сначала
художник овладевал азами академических рисунка и живописи, понимая, что
азы академизма сначала необходимо получить, а уже потом осознанно можно
от них отказаться, уходит в Лету. Свобода в искусстве подменяется вседозволенностью, диапазон знаний художника становится все Уже, поскольку реформы образования одна за другой под предлогом разгрузки от ненужного
«выхолащивают» общую эрудированность и грамотность творческой элиты и
снижают уровень профессионализма до нулевого. Надежда только на самообразование и сознание молодого художника, понимающего, что стены ВУЗа дают
лишь базу, формируют стержень, на который нанизывать все необходимое придется уже самому. Академизм, прежде – надежный фундамент, стал подобен
тому, что кинематографисты обычно нарекают «уходящей натурой». Избранные художники пытаются удержать исчезающую былую профессиональную
планку, придерживаясь утвержденной десятилетиями системы выучки, нанизывая свои эксперименты на стержень ремесленного умения. В России, например,
в 2009 г. даже появилась объединение «Новые передвижники», поставившее
перед собой цель популяризовать искусство академической живописи, устраивающие пленэры, организовывающее выставки реалистического искусства,
продвигая его «в массы». И в Украине эта тенденция тоже существуют. Но, подобно «уходящей натуре», приверженцев академизма и необходимости постигать его азы как основу для всего остального становится все меньше, а их голос
– все глуше. Alma Mater академической выучки, Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры, стала островом качества художественного продукта, островом посреди океана беспрецедентно слабой артпродукции. Правда, поросль этого острова тоже стала несопоставимо слабее,
грозя утратить жизнедеятельность вовсе. Но все же теплое течение надежды
еще прослеживается в общей массе холодной воды низкоуровневого продукта
от искусства. Этот «Гольфстрим академизма» иногда проявляется и в других
арт-«морях», но чаще эпатажные арт-ствования берут верх, а за ними стоит в
большинстве случав банальное неумение и отсутствие выучки и профессионального уровня – половине «королей абстракции» сегодняшнего дня в большинстве случаев не удалось бы сдать обыкновенный экзамен в ВУЗ на
академическую постановку с обнаженной натурой. «Крепкие», сильные в профессиональном плане художники становятся все бОльшей редкостью, хотя
иногда и радуют своим восходом на Олимп искусства (например, скульпторы
Егор и Никита Зигуры, Анна Волошко, живописец Анастасия Григорьева, графики Константин Антюхин, Геннадий Пугачевский, Юлия МайстренкоВакуленко).
Такая же тенденция, увы, наблюдается и в поле арт-критики. Появляется
все больше «очагов культуры» для желающих посвятить себя прекрасному во
всех его проявлениях и научиться теоретизировать на темы искусства. Открываются кафедры, факультеты, где в короткий срок, согласно требованиям сегодняшнего дня, готовят то, что называют или искусствоведом, или арткуратором, или арт-менеджером, в зависимости от потребностей того или иного
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сегмента общества в определенный момент. Это прекрасно, когда общество
здорОво настолько, что растет потребность в теоретиках искусства. Это как
минимум означает, что появляется и больше конкурентноспособных художников, создающих то, что требует теоретического обоснования и сопровождения.
Т.е., если в мир искусства потребовалось больше «чичероне», значит, растет и
спрос на арт-продукцию, и количество самих креаторов этого продукта, усложняется и разнообразится рынок. Что может радовать больше, чем такая симптоматика социума? Однако где искать ту кухню, где замешивают тесто, из
которого «лепят» искусствоведов, арт-критиков? Кто на сегодняшний день
имеет на это право – готовить теоретика и историка искусства с академической
базой, т.е. наличием профильного высшего образования? Это буквально дватри ВУЗа страны, все – столичные. Увы, сегодня перечень специальностей, по
которым готовят специалистов в ВУЗах Украины, дает нам только один законный способ взрастить профессионального искусствоведа: в рамках специальности 023 – «Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация»,
искусствознание в стране влачит существование лишь как специализация. Арткритиков становится все больше, спрос на них есть, а законного основания для
их подготовки нет. Парадокс, характерный для истории страны. Ситуация напоминает советское время: джаза, бокса и секса в Стране Советов официально
нет, но, тем не менее, море талантливых музыкантов и спортсменов, да и с рождаемостью все в порядке.
Разумеется, «корочка» – не главное, не все определяется наличием диплома, главное – уровень профессионализма и обретенный в течение богатой
практики реальный опыт работы. В случае арт-критика, арт-дилера, артменеджера и арт-куратора – общение с художниками, организация проектов,
выставочная, галерейная деятельность, арт-экспертиза, словом, ПРАКТИКА.
Но означает ли это, что для всего этого многообразия лишней является академическая подготовка, и все это можно делать без специального образования?
Вряд ли. Вседозволенность и приспособленничество в этой сфере приводит к
тому, что появляется множество дилетантов, перетягивающих на себя одеяло и
определяющих облик теоретика искусства сегодняшнего дня. Часто это просто
дискредитация специальности, некий субстрат из философа, любителя поговорить об искусстве без всякого профессионального отношения к нему, безграмотного в своей основе. Редко когда, например, философы по базовому
образованию и по сути, становятся грамотными теоретиками искусства, имея
опыт, будучи высокими профессионалами и имея отточенное перо, неся ответственность за каждое написанное слово (доктор философских наук Светлана
Стоян, кандидат философских наук Алексей Босенко [2]). Ведь искусствоведы,
начитавшись Канта и Ницше, не примеряют на себя мантию философов, уверенные в своем праве на это. Но чаще это просто философствование не тему
искусства, весьма отдаленно напоминающее искусствоведческий анализ, с путаницей в области терминологического аппарата, незнанием основных категорий теории искусства, но с претензией на право носить модное название «артменеджер» или «арт-куратор» и вращаться в кругах арт-элиты, как следствие –
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море низкокачественного письменного материала о современном искусстве [1].
Причина – профанационное отношение к специальности, множество попыток
«скоростных» курсов подготовки искусствоведов на базе философского, культурологического, исторического образования. Разумеется, прежняя система художественного образования во многом устарела, немало в ней требует модернизации,
на академическую базу стОит накладывать современные тенденции, господствующие в мировом арт-поле. Но это должен быть процесс модернизации крепкого
фундамента академического образования, его усовершенствования, обогащения за
счет вливания зарубежного опыта, но не процесс уничтожения оставшихся оплотов хорошего, высокоуровневого образования под прикрытием того, что прежняя
система безнадежно покрылась нафталином.
Литература:
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МУЗИЧНО-ПІСЕННА ПОЛТАВЩИНА
У МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Як доводить сучасна наукова практика, врахування специфіки окремих
регіонів та їх внеску в розбудову національної культури є не тільки актуальним
і доречним напрямом досліджень, а й стає чи не найбільш потужним і невичерпним джерелом нових фактів для концептуалізації уявлень про особливості історичного розвитку національної культури, з акцентуванням на з’ясуванні
неповторності та самобутності кожного краю, який формує загальне тло культурної неповторності кожної країни. Це має важливе значення для відтворення
загальної картини національної культури у всьому її розмаїтті та увиразнення її
компонентів з-поміж інших культур, охарактеризування її як цілісного феномена, а також актуалізації нових наукових підходів у руслі регіоналістики.
На сьогодні вже виокремилася окрема галузь мистецтвознавства – мистецтвознавча регіоніка, що свідчить про непересічне значення специфічної регіональної палітри художньої культури нашої країни, яка є підґрунтям формування
духовної цілісності українського народу.
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Першими регіональними музикознавчими дослідженнями можна вважати
напрацювання М. Грінченка, зокрема його рукопис «Історія української музики». При цьому музична регіоналістика в українській науці ще заходиться на
початковій стадії формування свого понятійно-категоріального апарату, концептуалізації методологічної бази наукового пошуку та активно розвивається у
міждисциплінарному руслі культурології.
Грунтовно не зупиняючись на розумінні і визначеннях регіоналістики у
різних галузях науки, лише зазначимо, що в українському мистецтвознавстві
методологічне підґрунтя для регіональних досліджень вже достатньо сформоване, зокрема загальнометодологічними працями В. Личковаха, О. Яковлєва,
Я. Верменич, Ю. Москвічової, І. Студеннікової та ін. Основи музичної регіоналістики розробляють Р. Розенберг, В. Шульгіна, Л. Микуланинець, А. Кравченко, А.Литвиненко, О. Маркова та ін. Низка досліджень висвітлюють динаміку
розвитку музичного мистецтва в цілому чи окремих його аспектів у культурі
регіонів та локальних мистецьких осередках, зокрема праці О. Васюти, Л. Ігнатової, Л. Кияновської, В. Мітлицької, Н. Остроухової, Л. Романюк, І. Рябцевої,
І. Шатової, Л. Шилової С. Щитової. Хорове мистецтво різних регіонів вивчають
Л. Дорохіна, Р. Дудик, Ж. Зваричук, П. Ковалик, І. Матійчин, Л. Мороз, Р. Римар.
Що ж стосується власне музичного краєзнавства Полтавщини, то його
вивчали історики (Л. Бабенко, В. Оголевець, С. Данишев, В. Жук, Л. Івахненко,
А. Кудрицький, Г. Кулик, Л. Ліхіна, В. Мартусь, П. Михайлик, І. Наливайко,
Р. Пилипчук, В. Ревегук, П. Ротач, О. Супруненко І. Цебрій та ін.), педагоги
(М. Бака, Л. Безобразова, А. Бойко, С. Глушкова, Н. Дем’янко, Г. Дзюба, Л. Євселевський, П. Матвієнко, В. Мелешко, П. Михайлик, І. Охріменко, М. Пашко,
І. Передерій, І. Павловський, В. Сліпак, В. Тесленко, О. Тимчук, П. Шемет,
В. Шульга) [3]. При цьому спектр власне мистецько-культурологічних студій
представлений не так широко. Можна згадати праці таких митців і мистецтвознавців, як Л. Гнатюк, А. Литвиненко, Г. Левченко, О. Чепіль, М. Фісун.
У середині та другій половині ХХ століття вивчення мистецтва Полтавщини –
особливо пісенного і хореографічного – активізується насамперед завдяки місцевим
дослідникам. Зокрема, у 1991 р. за ініціативи Полтавського науково-методичного
центру світ побачила збірка пісень, записаних на Полтавщині, в якій представлено
близько 200 зразків народнопісенної творчості. Вона упорядкована композитором,
диригентом, фольклористом, етнографом М. Фісуном.
На Полтавщині традиційними стають проведення наукових конференцій.
Так, у 2002 р. в Полтавському національному технічному університеті ім. Юрія
Кондратюка було започатковано Наукові конференції «Вайнгортівські читання» – з
нагоди 90-річного ювілею видатного полтавського архітектора Л. Вайнгорта. Специфікою цих конференцій є висвітлення широкого кола питань з архітектури, археології, мистецтвознавства та історії Полтави і Полтавської області. Конференції є
цікавою науковою подією для архітекторів, істориків, мистецтвознавців, широкого
кола шанувальників історії та культури Полтави та Полтавщини.
Створюються нові об’єднання для регіональних досліджень, діяльність
яких спрямована на вивчення історії, культури й мистецтва Полтавщини, як,
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наприклад, спеціальна дослідницька група педагогів музичного мистецтва Полтавщини, яка у 2009 р. уклала збірник «Музичне краєзнавство Полтавщини: від
витоків до сьогодення». Він включає освітню програму «Музичне краєзнавство», рекомендовану МОН України; методичний супровід та підбірку статей учнів, студентів, вчителів та спеціальної дослідницької групи вчителів музичного
мистецтва Полтавщини [3].
Полтавський краєзнавчий музей започаткував щорічне видання збірника
наукових статей про маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорону пам'яток, а Слов’янський клуб щороку видає Слов`янський збірник про видатних
людей Полтавщини.
Сподвижником-полтавчанином Б. Тристановим було започатковано інформаційно наповнений сайт «Історія Полтави» [1], на якому можна знайти широкий масив інформації про історію і сучасне життя міста, зокрема про видатних
митців, які в ньому народилися або проживали у певні періоди свого життя.
Цікавим засновком є сайт блогера-ентузіаста BELKO «Полтавщина:
краєзнавчі історичні матеріали про Полтавщину», на якому теж можна знайти
багату інформацію про музичне життя та його відомих представників, родом із
Полтавського краю [4].
Загалом краєзнавчих видань про Полтавський край чимало. Однак дещо
іншу ситуацію ми спостерігаємо у царині власне музичного мистецтва. У Полтавському державному педагогічному університеті вийшов посібник для музично-педагогічних навчальних закладів Г. Левченко «Сольфеджіо на основі
народних пісень Полтавщини, статті: Головець В. «Музичне життя Полтави наприкінці ХІХ ст. – у першій половині ХХ ст.», Жук В., Фісун М. «Як зароджувалася музична освіта на Полтавщині», Пузир Н. «Музично-театральне життя
Полтавщини ХІХ ст.».
Щодо дисертаційних досліджень, то на сьогодні музична культура Полтавщини представлена лише двома роботами: А. Литвиненко «Музична культура
Полтавщини XIX – початку ХХ століття в аспектах регіонального джерелознавства» [2] і О. Тарасової «Картина світу музичного театру М.В.Лисенка» [5].
Обидві на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (17.00.01),
захищені у Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського.
Відтак, ці роботи лише стосуються музичного життя Полтавщини та й то
лише періоду кінця ХІХ – початку ХХ століття. Водночас вагомому періоду,
фактично, періоду професіоналізації музичного життя Полтавського краю – ХХ
століттю – взагалі не приділено уваги. Утім, саме кінець ХХ – початок ХХІ століття характеризується формуванням нових соціокультурних реалій в умовах
незалежності нашої країни і відповідних відносин, які водночас зумовлені перебігом складного і суперечливого процесу національного відродження етнічних і загальнонаціональних традицій української культури. Тому важливість
його осмислення дає змогу з’ясувати не лише факти, які відбувалися у мистецькій і культурній сфері, а й оцінити перспективи і тенденцій розвитку української культури й мистецтва, особливо для формування системи духовних і
культурних цінностей нашого народу.
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Отже, можна констатувати, що вітчизняна музична регіоналістика відзначається підвищеним інтересом до різних історичних періодів побутування українського суспільства, актуалізацією необхідності вивчення невідомих раніше
фактів та їх системного узагальнення в контексті культурно-історичного процесу. На жаль, в українському мистецтвознавстві не вистачає досліджень, які
комплексно розкривають власне роль творчої особистості у формуванні неперевершеного підґрунтя української художньої культури. І особливо це стосується Полтавської землі. Такий факт на сьогодні нам видається найбільш
кричущим, позаяк саме з Полтавським краєм пов'язані життя і діяльність багатьох відомих не тільки на теренах України представників культури і мистецтва,
зокрема музичного – композиторів, музикознавців, етнографів, кобзарів, співаків. Він є батьківщиною М. Лисенка, Г. Гладкого, О. Білаша, В. Кощія, О. Чухрая, В. Верменича, І. Дунаєвського, братів Майбородів (М. Фісун називає понад
400 імен), а також багатьох співаків, серед яких Л.Ф. Божко, Л.О. Білан, М.Г.
Братков, Є. Г. Кібкало, І. С. Козловський, Р. П. Кириченко, М. К. Кондратюк, А.
І. Кикоть, М. В. Микита, Н. В. Ножинова, О. Д. Ропська, М. М. Середа та ін.;
авторів вокальних творів Є. Гребінки, Д. Луценка, М. Бойко, Б. Чіпа, Н. Білик,
А. Лихошвая, Т. Голобородько, В. Тарасенка, С. Онищенка, В. Гудзенка та ін.,
самодіяльних композиторів (І. Горбачов, Г. Калайда, Г. Непорада, В. Сліпак, В.
Шевчук та ін.) [3].
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РЕАЛІЇ СУЧАСНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ
З часу проголошення Україною незалежності актуальними залишаються
питання, пов’язані з національною культурою, оскільки її повноцінному розвитку перешкоджає низка причин. Передусім це сучасні виклики, пов’язані зі
складним економічним становищем, спричиненим російською агресією, що
призвели до недофінансування галузі. Окрім цього, мають місце і пережитки
минулого: зрусифікованість значної частини суспільства, національна несформованість людей, переважно старшого покоління, вихованих на радянській ідеології; це і діяльність окремих ЗМІ, які працюють на пониження морального
рівня і примітивізацію запитів та смаків частини населення.
Не зважаючи на ці труднощі, варто відмітити, що процеси культурного
оновлення стають дедалі помітнішими. Так, до досягнень у галузі освіти варто
зарахувати прийняття нової редакції закону України про освіту, у якому наголошується, що основними принципами освіти в Україні є доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; органічний зв'язок із світовою та національною історією,
культурою, традиціями; незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій; інтеграція з наукою і виробництвом; взаємозв'язок
з освітою інших країн; безперервність і різноманітність освіти; поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.
Відбуваються суттєві зміни і в мовному культурному середовищі. Так, на початку листопада 2016 року набув чинності, прийнятий влітку Верховною Радою,
Закон щодо частки музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій. Згідно його положень 50% мовлення кожної телерадіостанції має складати
національний аудіовізуальний продукт. Крім квоти на музику, закон вводить квоту
на українську мову ведення ефіру – 60% (протягом першого року – 50%, другого –
55%, третього – 60%). В музичному середовищі цей закон сприймають здебільшого
схвально і розраховують, що поступово російська попсова музика буде витіснена
якісним українським продуктом. Є сподівання, що наряду з уже іменитими гуртами
«В.В.», «Океан Ельзи», співаками Тіною Кароль, Кузьмою Скрябіним, слухач відкриє для себе таких унікальних виконавців як Онука, «Даха Браха», які вкрай рідко
з’являлися в ефірі, та нових, поки що невідомих широкому загалу виконавців.
Відрадно, що все більш авторитетними серед молоді стає ціла низка етнофестивалів: «Країна мрій», «Славське-рок», «Захід», «Артполе», «Бандерштат» та ін.
Крім того непересічною є і українська поп-музика, про що довів конкурсний
відбір на Євробачення – 2016, який відбувався вперше за новими правилами, де ви111

рішальне право голосу на участь мало не професійне журі, а глядач. І хоча в авторитетних суддів вихід у фінал співачки Джамали викликав суперечливі думки щодо
її можливої перемоги у конкурсі в Стокгольмі, глядацькі симпатії довели протилежне. При чому перемога Джамали у Євробаченні довела, що українці розуміються
на якісній музиці і потребують відповідних часу голосів, мелодій і текстів.
На жаль крім успіхів в українській культурі існують і прогалини,
пов’язані з глобальними тенденціями, зокрема з поширенням інформаційних
технологій, що призвели до зменшення читацької аудиторії. Тому, аби не втратити читача постала потреба в реформуванні бібліотек і видавничої справи. І
певні успіхи уже наявні: з'явилися нові видавництва, які працюють на комерційних засадах, серед яких особливе місце займає дитяче видавництво «А-БАБА-ГА-ЛА-МА-ГА», засноване поетом І. Малковичем у Києві ще у 1992 р. Сьогодні можна сміливо констатувати, що «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» стала не
лише провідним українським, а й одним з найвідоміших дитячих видавництв
світу. Підтверджується це тим, що права на його книги придбали провідні видавництва майже з 20 країн – від Англії та США – до Південної Кореї.
Проте, про рівень книжкової культури свідчить не лише якість друкованих видань, а й їх тематика та організація книжкових виставок, спрямованих на піднесення
престижу української книги в суспільстві. Найбільшим та найпопулярнішим книжковим ярмарком в нашій країні є Форум видавців у Львові. Особливе місце в програмі останнього посідають літературні фестивалі, у яких постійно беруть участь
зарубіжні та відомі українські письменники: Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Андрій Курков, брати Капранови, Ірен Роздобутько, Марія Матіос та ін.
Не позбавлені можливостей для реалізації творчих задумів і вітчизняні
художники і скульптори, до послуг яких відкриті галереї, виставки: культурний
мистецький центр «Арсенал», міжнародний центр сучасного мистецтва
PinchukArtCentre та ін.
Визнаним у світі українським живописцем є народний художник України,
лауреат Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка Іван Марчук, який у
2007 році потрапив до рейтингу, укладеного британською газетою The Daily
Telegraph, до 100 найвизначніших геніїв сучасності.
Популярною серед українських та закордонних шанувальників образотворчого мистецтва є творчість Євгенії Гапчинської, романтичні, самобутні і дещо наївні картини якої викликають масу позитивних емоцій. Художниця співпрацює з
вищезгаданим видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», а у 2010 році, проілюстрована нею книга «Піратські історії» (ще одного українського видавництва «Розумна дитина»), потрапила до каталогу найкращих дитячих книжок світу «White
Ravens 2010», що видає Міжнародна мюнхенська дитяча бібліотека.
Україна є місцем проведення класичних конкурсів: артистів балету імені
Сержа Лифаря та міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця, при чому на пострадянському просторі лише два подібних мистецьких заходів такого рівня: конкурс ім. Чайковського в Москві та конкурс
піаністів у Тбілісі. Плідно працює внучатий племінник Соломії Крушельницької композитор і музикознавець Мирослав Скорик, якому присуджено звання
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Героя України за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку національного музичного мистецтва, багаторічну плідну композиторську, педагогічну і громадську діяльність. За межами України відомі імена
вітчизняних оперних співаків В. Гришка, В. Лук'янець, В. Степової, Л. Монастирської, А. Швачки, С Магери та ін.
Останнім часом своїми успіхами порадував український кінематограф. У
2003 році в Основному конкурсі Берлінале отримав «Срібного ведмедя» фільм
українського аніматора Степана Коваля «Йшов трамвай № 9». У 2005 році стрічка «Подорожні» українського режисера Ігоря Стрембіцького отримала «Золоту пальмову гілку» кінофестивалю в Каннах за короткометражний фільм
«Подорожні». Гучним досягненням вітчизняного короткометражного жанру
став фільм «Крос», знятий Мариною Вродою. У 2011 році стрічка отримала
«Золоту пальмову гілку» на Канському кінофестивалі. У 2014 році повнометражний фільм Мирослава Слабошпицького «Плем'я» взяв участь у конкурсній
програмі «Тиждень критики» «Канського кінофестивалю» і отримав одразу три
нагороди – приз фонду Ган, приз Відкриття та Гран-прі.
Підводячи підсумок, слід зазначити, що не зважаючи на скрутний для
держави період, в українців відбувається якісні світоглядні зміни: патріотичний
рух дав поштовх до оновлення застійних процесів в культурі в цілому та різних
видах мистецтва зокрема. Зростає інтерес до культурно-історичної спадщини,
широко популяризуються музеї різних профілів, потужно розвивається туризм.
Українцям дійсно є чим пишатися, плоди праці останнього часу очевидні, варто
лише не зупинятися на досягнутому, а впевнено рухатися вперед, примножуючи надбання та розширюючи культурний простір задля формування серед населення справжніх естетичних смаків.
УДК 794.21 (477)
Степурко В. І., композитор, заслужений
діяч мистецтв України, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка, професор
Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв (м. Київ)
ПАВЛО ГУНЬКА – УКРАЇНСЬКІ ВОКАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ
На порталі «The Ukrainian Art Song Project» з приводу Павла Гуньки стверджується: «Коли артист був ще малим і співав дяківку в українській церкві в
Англії, зацікавився нашими композиторами. Відтоді жив мрією – записати найбільшу у світі антологію українських авторських класичних пісень» [1].
На думку канадського музикознавця Василя Сидоренка, мистецька пісня
для голосу й інструменту з'являється на початку XIX ст., коли техніка гри на
фортепіано досягає певної досконалості. «…Чому мистецька, а не художня пісня, – розмірковує В.Сидоренко, – …замість того, щоб сліпо запозичати ідіоми з
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російської мови, треба творити відповідну українську термінологію. Мистецька
пісня – це найкраща назва, яка уникає всіх неточностей слова художній» [2].
Тож творчий проект із серії «Українська мистецька пісня» було започатковано в 2004 році. Це ініціатива, яку спрямовано на запис і опублікування більше 1000 вокальних творів 26 видатних композиторів України різних часів.
Третину запланованого вже здійснено в найкращих студіях світу за фінансування канадської діаспори. Записано вже понад 350 творів композиторів, таких
як Микола Лисенко, Кирило Стеценко, Яків Степовий, Стефанія Туркевич і Василь Барвінський. Записи здійснено у співпраці з відомими канадськими співаками не українського походження.
Британський співак українського походження П.Гунька говорить: «Реалізацією цього знакового проекту маємо на меті допомогти українцям, та й не
тільки українцям, зрозуміти, що Україна – не тільки гопак і шаровари, вишиванка і вінок, а значно більше. Це особливо потрібно саме тепер, у надзвичайно
важкий для України час, щоб про неї знали як про культурну націю» [3].
У 2016 році співак П.Гунька здійснив гастрольну поїздку до України (Київ, Львів, Івано-Франківськ), в якій презентував свою програму «Світ
Т.Шевченка і В.Шекспіра в українській мистецькій пісні». Разом із піаністом
Річардом Уайлдсом було озвучено камерно-вокальні твори М.Лисенка,
Я.Степового, С.Туркевич на поезію Т.Шевченка та «Цикл Шекспірівських Сонетів» О.Яковчука у перекладах О.Тарнавського.
Музикознавець Любов Кияновська після виступу співака з цією програмою у львівській філармонії написала: «Програма концерту була обрана доволі
ризиковано – повністю присвячена українській музиці, та ще й складена не з
самих “шлягерів”… Небагато ми знаємо співаків навіть у самій Україні, які
формують програму таким чином. Розмови про “незручність” Лисенкового вокалу, “вторинність”, меншевартісність української музики у порівнянні з іншими європейськими культурами, “одноманітність” сентиментальних образів, які
аж надто часто ведуться в середовищі наших музикантів-“патріотів”, абсолютно переконливо, сказати б – геніально спростовуються інтерпретацією Павла
Гуньки» [4].
Звичайно, Микола Лисенко, це погляд у майбутнє, а тому він не одразу
розкривається слухачеві. Зважаючи на шаблонність даної сентенції, яка закріпилася в українському музикознавстві, зазначимо, – парадокс тут у тому, що в
минулому кожної творчої особистості молодість, щастя, радість любові, в майбутньому, з релігійної точки зору – рай, а в теперішньому – сувора реальність.
Як людина віруюча, М.Лисенко розуміє взаємопов'язаність історичних епох і
має мужність визнавати реальність: колишню, теперішню й майбутню.
Слухаючи, наприклад, лисенківські солоспіви на вірші Т.Шевченка у виконанні П.Гуньки, відчуваєш як співак разом з композитором робить спробу увіходити в іншу реальність. Якщо є орієнтири, то там легко віднаходити народні або
жанрові (наприклад, вальсові) інтонації. Якщо ж є необхідність заглибитися в колишню епоху (наприклад, Гайдамаччини), змальовану Шевченком, то одразу ж
відчувається, як композиторові й співакові “бракує слів” (музичних і вокальних
114

засобів виразності), як їм “заважають” віршові ритмічні структури, які композитор
винахідливо пробує обійти, а співак відшуковує додаткову виразність музичної
інтонації у тембральних якостях свого голосу.
Щоб відтворити страшну реальність, композитор "ламає" тональні сполучення, насичує хроматизмами мелодику солоспівів, використовує нереальні
злами теситурних протиставлень, але не досягає бажаних результатів, тому що
тонально-ладова система композиції не дає такої можливості. Тут необхідно
мати на увазі, що Тарас Шевченко зростав і виховувався у барокову епоху, яка
не мала іншого ідеалу, окрім зламаної людської долі. Романтизм же “втікає” від
реальності у містичні обрії.
Отже, найголовнішою сутністю інтимної камерно-вокальної творчості
М.Лисенка є символічно прихований мотив любові до рідної землі, вболівання
за її долю, що не може бути висловленим відверто, зважаючи на історичні умови творчого існування самого композитора. Тож, не випадково найпопулярнішими солоспівами М.Лисенка в Україні до сьогодні є присвячені коханню,
щастю, прекрасній природі України, а багато з них “спасалися” від гонителів
всього українського за кордоном і лише зараз повертаються до нас зусиллями
канадської діаспори.
Ця проблема стосується й учня Миколи Лисенка – Кирила Стеценка. Більше того, згущення історичних подій навколо української ментальності, гіркий
досвід його вчителя, спонукують Стеценка до ще більш прихованої мистецької
інтроверсії, що висловлювала б його українськість. Всі більш-менш відверті
натяки на боротьбу або спротив в таких творах ретельно приховуються автором
без будь яких спроб їх подальшого оприлюднення.
Творчість Якова Степового, можливо, найясніше висловлює сутність
української ментальності цієї доби, звершеної в емоційній та психологічній розшарпаності суспільства. А інакше не можна оцінити той факт, за яким в одній
людині може уживатися стільки болю і радості, романтичної закоханості й іронічної реалістичності (натуралістичності), відчайдушного несприйняття певних
реалій його сьогодення, одночасно й примирення (песимістичного знесилення).
В цілому ж, геніальність “малороса” Якова Якименко (псевдонім "Степовий") у бажанні всеохопленості, в творах якого знаходимо, окрім революційного натхнення й містичні образи Вагнера-Скрябіна, і витончену грацію Дебюссі,
і сарказм Мусоргського.
У підсумку, вокальну творчість Якова Якименка можна назвати правдивим відображення розшарпаності степової України всіх віків, що стоїть на роздоріжжі як ота вивітрена “скіфська баба”, яка поступово втрачає саму себе у
спробах вловлювання всіх вітрів світу.
Східні враження складаються й від представлених у проекті «Українська
мистецька пісня» творів галицьких композиторів. Найперша подібність інспірується такою ж відвертістю у висловленні своєї українськості. Однак, є й відмінність – у більш вільному оперуванні образним розумінням Бога.
Слід сказати, що даний проект «Українська мистецька пісня», втілюваний
П.Гунькою, його трактування творів, заяви в медіапросторі не можуть не ви115

кликати й дискусії в українському суспільстві. Так, наприклад, не можна погодитися з трактуванням образу Яреми з «Гайдамак» Т.Шевченка, який, за словами П.Гуньки, трактується ним як жорстокий, похітливий вбивця, що йдучи на
війну і відчуваючи свою близьку смерть, очікує від дівчини лише сексуального
задоволення. Така позиція впадає в протиріччя як з шевченковою естетикою,
так і з менталітетом всього українства. На щастя, в запису такого трактування
не відчувається, а художній образ подається співаком як традиційно-ліричний.
Звичайно, пошуки нових потрактувань класичної творчості мають місце, однак,
не слід забувати, що ігнорування авторської естетичної платформи, окрім небезпеки викривлення історичних фактів, виховує у слухача ще й цинічне ставлення до класичного надбання, подібного до того, як декому можуть подобатися
домальовані вуса Монні Лізі Леонардо да Вінчі, або може подобатися вважати
Тараса Шевченка подібним до себе п’яничкою.
Доречно тут згадати й трактування однієї з частин твору О.Яковчука
«Цикл Шекспірівських сонетів» як висловлення любовних інтенцій чоловіка до
чоловіка, маючи на увазі, буцімто, Шекспірівські вроджені бісексуальні мотиви. Однак, проповідування на концертних підмостках України цієї “ліберальної” цінності двома чоловіками (співаком і композитором), одруженими на
жінках, виглядає досить дивним. Тим більше, зрозуміло, що це випадає з національної та релігійної ментальності українців.
Здається, що П.Гунька під час відвідин України з концертами зрозумів, в
якому занедбаному стані знаходиться тут академічна концертна діяльність, а
про український репертуар виконавців – годі вже й говорити. Оперні театри,
включно й з національними, десятиліттями мають на концертний сезон у кращому випадку одну-дві українські опери – «Наталку Полтавку» М.Лисенка та
«Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемовського. Тож, необхідно проявити значні зусилля для відродження національного духу в Україні, щоб титанічна праця наших геніїв-пророків не залишилися міфом (Оксана Забужко «Шевченків
міф про Україну»). Ясно, що українська діаспора всього світу має бути зацікавленою у цьому.
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ГОЛОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА ПАНТОМІМИ
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Пантомімою прийнято називати таку форму сценічного видовища, в якій
основним виразним засобом актора є не спів, як в опері, не слово, як в драмі, не
танець, як в балеті, а рухи та положення тіла актора, що розкриває через фізичну дію, жести та міміку, характер діючої особи, зміст та ідею німої драми [2, 5].
Пантоміма, безумовно, є одним з найдавніших видів мистецтва. Вона
пройшла довгий та складний шлях еволюції з найдавніших часів до сьогодення.
Існувала вона і в Давній Греції та Римі, і в середньовічній комедії Dell’arte, але
класичної форми набула завдяки неперевершеному митцю Етьєну Декру. Саме
він у ХХ ст. заснував напрямок класичної пантоміми і назвав його «Мімe pur».
До наших днів доніс пантоміму в класичному вигляді легендарний учень Етьєна Декру, відомий на весь світ, Марсель Марсо. Завдяки цьому генію мистецтво
пантоміми існує і в сучасній Україні.
Патріс Паві в своєму «Словнику театру» трактує поняття пантоміми так:
від грецького pantomimos – «той, хто все наслідує». Також з цього джерела ми
дізнаємось, що існувала пантоміма на воді, акробатична та кінна пантоміма; карнавали та урочисті церемонії. В античному Римі, наприкінці І ст. до н.е., пантоміма розрізняла слово та рух, актор імітував дії, що коментувалися хором та
музикантами. Commedia dell’arte використовувала народні типажі, які взаємодіяли один з одним за допомогою лацци. У ХVIII-XIX ст. пантоміма переживала
свій розквіт: арлекінади та паради, німа гра ярмаркових артистів, які вводять
слово за допомогою жартівливих прийомів. Сучасна пантоміма більше не потребує слів. Це спектакль, який складається тільки з жестів актора [1, 239].
Пантоміма – вид сценічного мистецтва, де головним засобом виразності є
рухова сценічна дія актора (міміка, жестикуляція, пересування у просторі, взаємодія з партнером та оточенням тощо), емоційно та свідомо насичена, яка виявляє ставлення виконавця до навколишнього світу [3, 55].
Мистецтво пантоміми в Україні сьогодні незаслужено забуте. Українські
клоуни і міми популярні в усьому світі, проте в Україні пантоміма виживає
тільки в поєднані з балетом, драмою чи комедією. Сьогодні це мистецтво найчастіше виглядає як дивертисмент, елемент розважальної програми на корпоративних вечірках, весіллях, днях народження тощо.
Склалося так, що вже понад 20 років українські міми, які виступають за
кордоном та перемагають на різних міжнародних конкурсах, у рідній країні мало кому відомі. Однією з причин є те що, у вітчизняних мімів немає такої фінансової підтримки на батьківщині, як за кордоном. Іншою – цей жанр,
особливо пантоміма класична, що бере свій початок у 20х-30х роках минулого
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століття, не розрахована на масового глядача. Щоб сприймати це мистецтво,
глядач має розуміти специфіку жесту. Інакше кажучи, театр виховує свого глядача, розвиває його смак, і навіть привчає до особливої умовності спілкування.
Цей процес потребує часу.
Володимир Крюков, колишній керівник та режисер мім-клоун гурту «Мімікрічі» вирішив зібрати разом усіх артистів-мімів, які є в Україні, щоб відтворити цей жанр, відтворити інтерес публіки до нього та надати українським
артистам постійний майданчик для виступів. В 2008 році Володимир Крюков
започатковує проект під назвою «Послідовники Марселя Марсо». До участі він
запрошує майстрів пантоміми з великим досвідом Олега Ємцева (учасника найпопулярнішої української клоунської групи «Маски-Шоу»), Олексія Хрипунова
(лауреата багатьох міжнародних фестивалів у Франції та Японії); а також, зовсім молодих артистів в жанрі пантоміми, випускників та студентів єдиного в
Україні закладу культури, де існує кафедра пантоміми – Київської Муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Випускниками цієї академії та
учасниками проекту «Послідовники Марселя Марсо» є також мім-синдикат
«Пінгвіни», який став лауреатом та призером багатьох міжнародних фестивалів
пантоміми в Україні та за кордоном. «Пінгвіни» демонстрували свої вміння в
багатьох країнах світу: Франції, Шотландії, Німеччині, Нідерландах, Південній
Кореї, Туреччині, Омані та Росії. Також, студенти академії, що навчались на
кафедрі пантоміми і приймали участь у проекті, через два роки, в 2010 році
створили молодий, дуже талановитий та перспективний квартет «DEKRU». Колектив працює в жанрі пластичного візуального театру. Можна сказати, що на
сьогоднішній день «DEKRU» є візитною карткою класичної пантоміми в Україні. Учасники квартету мають безліч нагород, подяк та премій на всеукраїнських та міжнародних мистецьких фестивалях. З творчістю колективу
познайомились глядачі Франції, Італії, Голландії, Польщі та Росії. Керівник
квартету «DEKRU» – Любов Черепахіна, Заслужений діяч культури України,
режисер.
Озираючись на 70-80-ті роки минулого століття, коли мистецтво пантоміми розквітало не тільки у Західній Європі, а й у нас, не можна не помітити
глобальних змін у суспільстві, що відбулися за якихось 25 років. Нині ми переживаємо новий вік прискорень, вік глобалізації не тільки в економіці, а й у культурному просторі, де стало набагато менше місця, а головне – часу для
розвитку неповторної людської особистості. Втрачається інтерес до індивідуального і неповторного в людині. Відтак, для героя, якого створив М.Марсо на
сцені, переважно комічно-ліричного з особливою алегоричністю та поетичністю жесту – сьогодні вже не стає ні простору, ні часу.
Мистецтво пантоміми широко розповсюджене в Європі. Існує, свого роду, відродження мистецтва пантоміми, але на іншому рівні. Пантоміма почала
об’єднувати різні види мистецтва. Клоун починає бути більш пантомімічним,
сучасний танцівник починає грати більш по-акторському в тиші, драматичні
актори застосовують більше тілесної дії. Аналізуючи ці зміни, можна зробити
висновок, що мистецтво міма впливає на всі види сценічного мистецтва.
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Зараз дуже важко переконати режисерів поставити пантомімічні спектаклі у
своїх театрах. Майбутнє міма багато в чому залежить від школи. Важливо, щоб старше покоління мімів навчало молоде, передавало їм досвід і знання. Крім того, у
населення є потреба бачити на сцені щось нове та цікаве. Існує так багато гучних і
перевантажених шоу, але іноді люди шукають простоти. У мистецтва пантоміми
велике майбутнє, і потрібно всіма силами сучасних артистів та акторів пантоміми
якнайшвидше допомогти йому досягнути довгоочікуваного розквіту.
Пантоміма в сучасному мистецтві займає одну з найголовніших ролей.
Артисти різних жанрів звертаються до пантоміми, щоб більш виразно виглядати на сцені, арені чи в кадрі. Але пантоміму не слід вважати допоміжним мистецтвом. Вона сама по собі дуже виразний інструмент майстра. І, хоча
пантоміми як чистого мистецтва дуже небагато, оскільки, як і будь-яке мистецтво, вона видозмінюється, синтезує з різними мистецькими формами (кіно, театр, цирк, естрада і т.д.), вона шукає нові форми, образи і стилі. Головне
завдання на сьогодні для діячів культури, мистецтва та освіти не загубити цей
унікальний вид мистецтва серед інших, а навпаки – допомогти йому «стати на
ноги», зміцніти, повернути та примножити минулий успіх в очах суспільства.
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ЖІНОЧА СОРОЧКА-ВИШИВАНКА: ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ
Споконвіку шиттям і прикрасою одягу займалися тільки жінки. Вони берегли свої секрети і передавали їх з покоління у покоління.
Сьогодні багато науковців звертаються до питання вивчення жіночої сорочки – унікального явища української культури, адже цей благодатний матеріал дає можливості всебічного наукового вивчення етнографам, художникам,
мистецтвознавцям і культурологам.
Найрізноманітніші аспекти вивчення сорочки – від регіонів поширення до
орнаментально-символічного оздоблення. Проте, надзвичайно важливим є вивчення однієї з основних ознак одягу – конструктивних особливостей та технології пошиття. Основною рисою традиційної жіночої української сорочки є її
декоративна мальовничість, яка відображає високий рівень культури виробництва матеріалів для сорочки, створення її різноманітних форм, володіння багатьма видами та техніками оздоблення та опорядження [3, 176].
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Сорочка – один з найдавніших елементів одягу, основними типами якої
були: а) тунікоподібна; б) з плечовими вставками; в) з суцільно кроєним рукавом; г) на кокетці [3, 176].
У процесі історичного та культурного розвитку в Україні у кожній місцевості
утворились характерні орнаментальні мотиви і композиції, найбільш улюблена і
поширена колірна гама, специфічні техніки виконання. Дбайливо передавалися вони з покоління в покоління, майстри відшліфовували кращі досягнення своїх попередників, розвиваючи і вдосконалюючи їх. Вишивкою займалися повсюди. Кожний
район, навіть кожне село відзначалися своєрідністю мотивів. У розповсюджених
орнаментальних мотивах, їх назвах вражає образна спостережливість, тонке поетичне почуття. Це «барвінок», «хмелик», «курячий брід», «зозулька», «гарбузове листя» та ін. Ось тому вишивка – це не тільки художнє оформлення речей, а й
своєрідне світобачення, відтворене специфічними художніми засобами [4].
Кожна з вишиванок має свою символіку. У жіночих сорочках найчастіше
зустрічається рослинний орнамент. Шию увінчує безперервний візерунок у поєднанні квітки, листка і пуп’янка, в яких закладено народження, розвиток та
безперервність життя.
Символіка винограду, розміщеного в центрі вишивки та на рукавах, розкриває радість і красу створення сім’ї [5]. Сад-виноград – це життєдайна нива, на якій
чоловік – сіяч, а жінка має обов’язок ростити й плекати дерево їхнього роду [5].
Калина – дерево нашого українського роду. У сиву давнину, калина
пов’язувалася з народженням Всесвіту, вогненної трійці: Сонця, Місяця і Зорі,
тому й назву має від давнього ймення Сонця – Коло, а оскільки ягоди калини
червоні, то й стали вони символом крові та невмирущості роду [1].
Із глибини минувшини дійшли в орнаментах символи землі і сонця, що, в
поєднанні з водою, складають життєдайну трійцю. Ромбічні знаки на сорочці –
це символ плодючості Землі-матері, щедро засіяної, зігрітої Сонцем, щоб буяло
життя наше [1].
Найбільше цінується в сорочці її чистота.
Наскільки старанна, працьовита дівчина чи жінка, можна визначити по сорочці. Чим довший і пишніше вишитий додільний край сорочки, і чим більше він визирає з-під плахти, тим гідна наречена чи молодиця. А сорочок у жінки чи дівчини
повинно бути сім: на держання і про роботу. Дівчина вишивала сорочки здебільшого під час Великого посту, коли очищається перед святом і коли місяць уповні, щоб
зазивав повну долю. Весільна сорочка була особливою, щоб ніхто не осудив [1].
Але варто зазначити, що вишиванка не була просто звичайним повсякденним одягом, і навіть не просто «одягом з нагоди». Українська вишита сорочка – це оберіг, який містить сакральні символи та енергетику вишивальниці.
Тому дуже потужним оберегом вважається сорочка вишита жінкою для своєї
дитини або коханого.
Нині вишиванка почала рішуче повертати свою загальнонародність. Як чоловічі, так і жіночі варіації на тему традиційних вишиванок нині поширені на мітингах, урочистих та молодіжних заходах, посіли своє місце у весільній моді [2].
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Останнім часом вишиті сорочки впевнено оселилися як на подіумах відомих
дизайнерів, так і в повсякденному житті. Вишиванка перестала бути музейним експонатом, модниці із задоволенням виходять на міські вулиці у вишитих нарядах.
Отже, слід зазначити, що сучасна вишиванка – це складне, багатогранне
художнє явище, непересічне культурне надбання нашого народу, котре сьогодні відіграє важливу роль у підвищенні національної самосвідомості молоді, дає
змогу втілювати на практиці багатовікові традиції народного мистецтва та зберегти їх для майбутніх поколінь.
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ДОЛЯ МИТЦЯ – ЦЕ КОНЦЕНТРОВАНА ДОЛЯ КРАЇНИ
(Пам’яті Івана Семеновича Козловського)
Культурно-мистецьке життя, наукові та творчі здобутки сучасного українського суспільства свідчать про його значний та невичерпний потенціал. На часі
українським митцям, як і раніше є чим збагатити світову науку та культуру.
Аналіз проблем і труднощів, які виникають на шляху культурного поступу країни, закономірно викликають потребу в дослідженні особливих чинників формування українського соціуму в його сьогоденній перспективі.
У зв`язку з тенденцією об`єднання культур різних народів (глобалізація), яка
активно формується на межі ХХ-ХХІ століть, відбувається взаємопроникнення різних явищ музичного мистецтва в рамках однієї національної культури де вокальне
мистецтво завжди було і є однією з головних складників культури народу та основою її музично-акторської сцени.
Вокальне виконавство українського сьогодення потребує певного осмислення специфіки, що включає і дослідження особливостей процесу художньої,
професійної, авторської та ін. інтерпретацій чи то народного мелодійного тексту
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народної пісні, або авторського музичного твору виконавцем в поєднанні з вивченням характеру та напрямку розвитку відповідної пісенної та загалом вокальної культури, в тому числі і ступеня впливу культурно-мистецьких еталонів
як світових так і вітчизняних на зміну або утворення нових виконавських традицій, що створювали та створюють і понині видатні майстри вокальної сцени.
Досліджуючи питання артистизму ми розглядаємо його в поєднанні з поняттям творчої діяльності до якої певним чином відноситься виконавська діяльність геніального Івана Козловського.
Прослідкуємо, що оперний чи інший вокальний номер не обмежується лише
точним відтворенням запропонованих композитором вокальних інтонацій, ритмів,
а артист повинен сценічно й емоційно виправдати, оживити їх власними почуттями й думками, перетворити спів у схвильовану, активну сценічну дію. В цьому
випадку артист-вокаліст разом з диригентом, режисером, тощо, стає своєрідним
співавтором композитора, натхненним інтерпретатором його музики.
Підкреслимо, що корифеї української сцени та їх учні формували позиції
акторського мистецтва, де музика і слово, спів і танець – єдиною спрямованістю
повинні розкривати різні грані художнього задуму твору.
Постійно звертаючись до народних джерел та збагачуючи мистецьку палітру, українські корифеї та зокрема Іван Козловський вільно переходили від
слова до задушевної пісні, демонструючи рідкісну майстерність, розкриваючи
внутрішній світ героя та загалом формували художній образ.
Сучасні музикознавці, нажаль, мало приділяють уваги питанням музичного артистизму. В цьому контексті виявляються два аспекти: комунікативність
артистичного самовираження та спілкування зі слухачем. В свою чергу виокремлюються три типи артистизму: природній, унікальний та індивідуальний. А
також особливо підкреслимо, що художня діяльність музиканта-виконавця – це
звуко-інтонаційний, підражально-виразний та моторно-артистичний акт.
Окремо виявлено, що якщо не буде переживання та почуттів до змісту
музичного твору (естетичних емоцій) – немає й артистизму. А основну роль в
цьому процесі грає фактор обдарованості. Саме фактор обдарованості Івана Козловського стає вирішальним для його сценічної кар’єри [5, 6, 7]. А яскрава
концертна діяльність в цьому процесі стає умовою формування його як видатного артиста. Артистичними універсаліями в його творчості є: універсальний
музичний слух, відношення до інтонації, його творчі сподівання, художні потреби та установки, багатомірність виконання художнього твору тощо.
Наголосимо, що найвищий рівень артистичності – шедевральність виконання та фактор величного естетичного впливу на слухача.
Переживання сенсу музики, завдяки багатомірності виконавства, тощо,
формується у мистецтво артистичної академічності: це універсальність художнього мислення – гарантна основа виховання артистизму як універсалу особистості музиканта.
В творчості Івана Козловського артистизм, на нашу думку проявляється у
таких аспектах сценічної поведінки – самовираження та психологічний контроль взаємоспілкування музиканта та слухацької аудиторії – зовнішня театралізованість та глибока змістовність вокалізації.
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Якісними показниками музичної артистичності Івана Козловського стає
емоційність, художність та зрілість музиканта. Це і професійне бездоганне володіння голосом, диханням, звуком, динамікою, вокалізацією, музичною формою, змістом, музикальністю, агогікою, почуттям темпів, ритмів, ансамблевістю
та ін. що в свою чергу створювало умови до шедевральності виконання того чи
іншого музичного твору.
Наприклад, ми поділяємо точку зору С. Рубінштейна про те, що не можна
бути великим музикантом, художником, не володіючи загальною обдарованістю.
Зокрема підкреслюємо, що без цього і не сформується справжній артист. Тому
основа артистичності полягає в акторських здібностях, у яких зримо простежується процес моделювання художнього образу та його матеріальне втілення в
сценічній дії музичного номеру. Яскравими прикладами є виконавські здобутки
Івана Козловського, це наприклад, перша роль І.С. Козловського на сцені Великого театру партія Юродивого в опері «Борис Годунов» М. Мусоргського та ін.
Український репертуар Івана Козловського налічує безліч чудових творів
це: Партія Андрія в опері С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм».
Партія Петра в опері М. Лисенка «Наталка Полтавка». Партія Левка в опері
М. Лисенка «Утоплена» та багато інших творів [2, 4].
Творча особистість – художник в культурно-мистецькому середовищі розвивається і формується в процесі діяльності і спілкування, що характеризується ступенем соціально-активного включення в громадсько-суспільні та побутові
відносини. Погляд на постать співака як на унікальний симбіоз світосприймання як популярного артиста так і відомого громадського діяча. Це схильність артиста до того або іншого виду діяльності: просвітницької, педагогічної,
загальнолюдської тощо, що втілилась у реальній дії – відкриття школи. В рідному селі – Мар’янівці, співакові вдалося, незважаючи на численні бюрократичні перепони, створити дитячий симфонічний оркестр. Іван Семенович виписав
для симфонічного оркестру з Москви всі інструменти, ноти, організував навчання дітей музики. Знаком збереження творчого потенціалу митця є той факт,
що ця музична школа і нині працює та активно розвивається. Українці шанують
пам'ять та творчі здобутки великого митця.
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СТИСЛІ ХРОНІКИ ПОДОМІНІКАНСЬКОГО ХРАМУ СВ. МИКОЛАЯ
У КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ
Однією з найкрасивіших забудов на Поділлі протягом століть вважався
храм домініканського ордену в Кам’янці-Подільському. 0собливе враження
справляла витонченість декоративного оформлення споруди, вишуканість
рококових елементів ліпнини, глибоке відчуття присутності Бога.
Особлива духовна атмосфера панувала в приміщенні костелу під час
відправлення вечірньої літургії. Сонце посилало прощальні промені через
невелике вікно, що знаходилося над органним хором, при вході до святині.
Оприски сонячного проміння наповнювали весь інтер’єр, сягаючи потаємних
куточків костелу, віддзеркалювалися в позолочених і срібних окладах ікон,
бронзових люстрах, струнких канделябрах, а головне, в золотих штрихах, котрими делікатно були прикрашені численні ліпні оздоблення склепіння і стін
головної нави та каплиць. Мов одним порухом чарівного пензля храм убирався в прозорий золотий серпанок, зітканий із сонячних променів. Цей незвичайний ефект тривав недовго – із заходом сонця золотий туман, що
наповнював інтер’єр, поступово зникав. Саме це явище, що змушувало людей забути земні тривоги, відволіктися від складного матеріального світу,
оновити душу присутністю Бога, привертало увагу багатьох паломників, що
стікалися з різних міст і навіть країн.
Незважаючи на красу і художню цінність архітектурних пам’яток домініканського ордену, інформація про них майже відсутня, а наявні відомості
дуже скупі і носять характер топографічно-історичний. Дотепер залишаються
поза увагою досконалі твори мистецтва, що поєднувалися в гармонійний ансамбль інтер’єру; в темряві минулих часів знаходиться більшість імен вітчизняних та закордонних митців, що працювали над створенням сакрального
простору домініканських святинь.
Першу згадку про існування домініканської садиби на території старовинного міста Кам’янця-Подільського знаходимо у відомій праці історика
цього ордену Шимона Окольського «Russia Florida», що побачила світ у
Львові у 1646 році. Цей священик, котрий був з 1641 року пріором у
Кам’янці і похований в крипті домініканського костелу, висловлює думку,
що згадана садиба з’явилася у 1370 році за часів князівства братів Коріатовичів: «…existimamus initia habuisse circa annum 1370 a Coriatoviciis»
[3, 102]. Його підтримують ще два історіографи кам’янецьких домініканців –
Вікентій Лопатський та Отець Цеханович, що вели хроніку до 1757 року; її
існування простежувалося до 1824 року; в наші часи про неї вже не згадується.
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Ще одне достовірне джерело – «Візитні описи костелів», які знаходяться в архівах різних українських та закордонних міст. Зокрема «Візити» домініканського храму за 1850 рік, які базуються на попередніх аналогічних
документах, інформують про те, що коли і ким був побудований комплекс
сакральних споруд невідомо, бо після нашестя і заволодіння містом турками
з 1672 по 1699 рік майже всі документи з яких можна було здобути відомості
про час зведення костелу втрачені [1, 16]. Тільки з деяких фактів, що залишилися в архівах довідуємося, що біля 1370 року в Кам’янці вже існував костел домініканського ордену з невеличкою будівлею монастиря, які було
споруджено із дерева. Й. Ролле пише: «В документах Святішого Отця за датою 28 січня 1378 року в ряду домініканських монастирів, зведених на Русі, є
згадка про кам’янецький, як про один з найдавніших» [5, 255]. Ці записи дозволяють зробити припущення, що домініканська садиба збудована дещо раніше, ніж фіксує Шимон Окольський. На початку ХV ст., у 1401 році, князь
Свидригайло виділив на підтримання монастиря село Зубрівку (біля
Кам’янця) і видав про це грамоту, котра неодноразово підтверджувалася коронованими особами.
В декількох джерелах читаємо про велику пожежу, яка відбулася у
1420 році і знищила костел, монастир і побудови навколо них. Зберіглася
лише одна Чудотворна Ікона Пресвятої Божої Матері Розарію.
На цьому ж місці через деякий час за допомогою бенефакторів, на пожертвування окремих осіб та на власні кошти, монахи-домініканці відбудували кам’яний костел на честь св. Миколая єпископа Міри.
З 1596 року особливими покровителями кам’янецьких домініканців
стають деякі представники родини Потоцьких. Вони допомогли відмурувати
монастир і добудувати до правої від входу нави костелу невелику капличку
Божої Матері Розарію, де помістили відому чудесами ікону Діви Марії. 1605
року при костелі парафіянами створене Архібратство св. Розарію (документальне існування братства зафіксоване до 1910 року).
Відразу після закінчення ремонту, у 1616 році, спалахує нова пожежа;
здобиччю вогню стає майже весь костел за винятком каплиці Божої Матері
Розарію, бібліотеки з книгами і захристії. У 1618 році на кошти каштеляна
кам’янецького Войцеха Гумецького споруджується ще одна купольна каплиця, присвячена Христу Спасителю, яка знаходилася навпроти побудованої
першою каплиці Мадонни, про що свідчив надпис латинською мовою, вирізьблений на кам’яній таблиці в стіні. Третя зведена каплиця на честь св. Домініка облаштована у 1628 році Павлом Дамецьким, котрий у ній же
похований, про що свідчить дошка з надписом, увінчана майстерно виконаним гербом роду Дамецьких.
Влітку 1672 року, в день св. Іоана, на Кам’янець напали турецькі загарбники на чолі з султаном Магометом ІV. Облога тривала довго; після кількох
штурмів місто було захоплене, розорене й спустошене; разом з іншими забудовами храм та монастир було пограбовано. За час панування турків, який
тривав 27 років, домініканський костел було перетворено спочатку на казарми,
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а потім на мечеть, де молилися яничари. За теперішнім будинком Потоцького,
що прилягає до приміщень дзвіниці і бічної нави костелу, знаходилося ще одне
подвір’я, до якого вела маленька бічна брамка. В середині подвір’я, за розповідями мешканців міста, в другій половині ХVІІ ст. Халіл-Паша встановив
пам’ятник своїй дочці, котра тут померла. Цей пам’ятник зберігався ще до початку ХІХ ст. біля фонтану, який теж розташовувався поряд.
У 1699 році, коли турки залишили Кам’янець, домініканський храм переосвятили, очистили від перебування в ньому невірних. Ця подія відбулася
25 вересня. Деякий час комплекс перебував у руїнах.
У 1737 році храм почали реставрувати, але, коли через три роки для
цього забракло грошей, на допомогу знову прийшов представник родини Потоцьких – Михаїл Франц, на кошти якого у 1754 році в основному було закінчено реставрацію. Реставраційні роботи проводилися під керівництвом
тоді ще молодого, а згодом відомого архітектора, військового інженера, коменданта Кам’янець-Подільської фортеці, Яна де Вітте.
Особливі стосунки зав’язуються у видатного майстра з орденом домініканців. Молодший брат архітектора Антоній Вітт присвятив життя Богові.
В молоді роки він вступив до конвенту отців домініканців у Кам’янці і прийняв чернече ім’я Томаш (Тома). Пізніше був капеланом в Теребовлі, про що
довідуємося із записів 1745 року з львівського архіву домініканців [2, 24].
У 1743 році Папа римський Бенедикт XIV подарував фундаторові костелу
Ф. М. Потоцькому ювелірно оздоблений релікварій, котрий він пожертвував
домініканському храму, де знаходилися мощі св. Олександра, мученика.
За проектною пропозицією архітектора Яна де Вітте добудовується другий
поверх монастиря, що знаходиться з правого боку від головного входу. З лівого
боку, на розі вулиці Домініканської, прибудовується двоповерховий коляторський (фундаторський) будинок з трисхилим дахом для Ф. М. Потоцького, в якому
цей добродій прожив кілька останніх років і помер 1757 року (був похований в
крипті під каплицею св. Домініка). Це створило гармонійну рівновагу правого
(існуючого) і лівого (добудованого) крил, що фланкують надбрамну дзвіницю.
Ще один вітчизняний майстер згадується в історичних документах і
книгах – ливарник зі Львова Теодор (Федір) Полянський. Прусевич пише, що
у міській ратуші знаходяться два дзвони, відлиті львів’янином, з прекрасними орнаментаціями. Дзвони були замовлені М. Потоцьким для домініканського костелу і пізніше відкуплені в нього. Один з них більший, діаметром 101
см, другий – 93 см; на обидвох надпис «anno domini 1753», а знизу –
«fecit leopoli theodorus polanski» і герби Потоцького [4, 15-16].
У «Візитах» костелу читаємо: «…на верху оной (вежі костелу) крыша
покрыта медною жестью, на которой размещен большой деревянный жестью
обведен Крест». Тут же знаходимо відомості про заміну Хреста над дзвіницею у 1859 році. Новий Хрест великий, обкладений позолоченою бляхою,
встановлений на такому ж позолоченому п’єдесталі.
У 1842-43 роках монастир було скасовано російською владою, а костел
перетворено на парафіяльний. В будинках монастиря до 1864 року знаходилася
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римо-католицька семінарія, пізніше, з 1905 року, рисувальна школа В’ячеслава
Розвадовського; бібліотека, музей, архів, притулок з дешевою кухнею.
Костел жив власним життям. 1907-1911 роки – час проведення реставраційних робіт у храмі. У 1907 році завершується робота над новим вівтарем
для образу Богородиці з Дитятком в каплиці Матері Божої св. Розарію, котрий виконано з пісковику і різнокольорового мармуру. За радянських часів
весь комплекс забудов поступово занепадає, перетворюючись на склади.
Написання історії забудов подомініканського ордену в Кам’янціПодільському не завершене. В теперішні часи архітектурний ансамбль переживає чергову зміну своєї долі – нову реставрацію, яка проводиться в світлі
докладного вивчення історичних та архівних джерел. Це залишає надію, що
повстане у всій своїй красі один з найбільш цінних архітектурних ансамблів
на Поділлі.
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УДК 7.067
Цугорка О. П., заслужений діяч мистецтв
України, доцент, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ)
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОГЛЯД
НА МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ Р. ЕСКОТА
Активне використання інновацій у мистецьких практиках сучасності дає
змогу змінити класичний принцип «я так бачу», на постулат «я так мислю, відчуваю, дію», відмовитися від умовної рамки (рампа, рама, кінокадр), а також
характеризується злиттям письма та зображення, повною імпровізаційністю
творчості [1], – зазначають дослідники, зокрема російський автор В. Бичков.
Не лише постійна потреба у пошуку і втіленні нових творчих вирішень на
практиці з боку митців, а й необхідність виокремлення характерних для інноваційного впливу на споживача художньої культури особливостей привертають
увагу до мистецьких новітніх технології не лише практиків, а й науковців. Так,
до проблеми інновацій в мистецтві звертаються Р. Ескот, С. Іконнікова, Л. Черниш, С. Єрохін, А. Орлов, П. Браславський, В. Бичков, Н. Маньковська,
В. Куріцин, А. Демшина та ін.
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Найбільша увага у дослідженнях інноваційного потенціалу приділяється
інтерактивності сучасного мистецтва як способу активного впливу споживача
художньої культури на мистецький твір у конкретно-просторовому режимі. що
дає можливість «поєднати художній образ … з більш-менш активним впливом
на сам художній об’єкт, матеріально трансформувати його і тим самим коригувати й художній образ. … У новітніх мистецьких акціях ролі художника та публіки змішуються, мережеві способи передавання інформації заміщують
традиційні просторово-часові орієнтири. Обмеження, пов’язані з простором і
часом, зводяться до віртуального нуля» [1], – констатує російський вчений.
Водночас дослідники сучасного інтерактивного мистецтва не можуть
сформулювати чіткого розуміння і фундаментальних характеристик цього явища. Найбільш щільно до трактування цього поняття, на думку англійського мистецтвознавця, дослідника інноваційних тенденцій в сучасному мистецтві Р.
Ескота, вчені наблизилися лише у 1989 р., коли журнал «Kunstforum» і фестиваль «ArsElectronica» зробили спробу осмислення нового художнього напряму,
і, як виявилося пізніше, «остаточно і безповоротно ввели його в канони західного мистецтва» [2].
Сам же автор праці «Біхевіористське мистецтво і кібернетичне бачення» запропонував своєрідну Матрицю кібернетичного мистецтва, розглядаючи глобальні
засоби зв'язку як необхідну умову для розвитку мистецтва, в міру того, як «воно
ставало все більш мінливим і трансформованим та все більше ґрунтувалося на обробці даних» [2]. При цьому варто зазначити, що сам термін телематика був введений Сімоном Нора і Аленом Мінком у праці «Комп’ютеризація суспільства» [4].
Власне Роя Ескота вважають автором поняття «телематичне мистецтво»,
яким він позначає мистецтво, в якому відбувається процес трансформації споживача зі спостерігача в активного учасника процесу творення. Саме дослідник
одним з перших розробив теорію телематичного мистецтва і застосував його на
практиці, починаючи з 1978 р., коли сам вперше вийшов у мережу інтернет і
організував там різні спільні онлайн-проекти. Загалом терміном «телематичне
мистецтво» він позначає арт-проекти, для реалізації основної ідеї якого використовують комп'ютерні телекомунікаційні мережі, що, зрозуміло, трансформує
традиційні відносини між активними спостерігачами суб'єктами і пасивними
об'єктами мистецтва, створюючи інтерактивні поведінкові ситуації для віддалених естетичних контактів [3].
Р. Ескотт, розмірковуючи над тим, як змістився акцент у мистецтві, стверджує, що «спочатку завдання полягало в тому, щоб відкрити вікно в навколишній світ, а тепер – це вже вихід в іншу реальність, двері, що ведуть глядача до
нового типу взаємин із художником у процесі творчості. Ці нові взаємозв’язки
включають у себе інтерактивність і відповідну трансформацію, що передбачає
взаємодію між людьми й обчислювальними системами та подальшу трансформацію образів, структур та ідей у межах даних систем й у свідомості глядача» [2].
Підхід дослідника до інтерактивності в мистецтві включає п’ять аспектів:
єднання, занурення, взаємодію, трансформацію і вихід. Р. Ескот має на увазі
насамперед процес творення нових світів, у якому споживач мистецтва може
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брати активну участь. «Це світ кіберпростору, телематичних мереж, телеприсутності, віртуальної реальності та технологій штучного життя. Це життя на кордоні Мережі, в просторі з’єднань, який не має центру» [2].
Тут варто наголосити, що мережеве мистецтво сьогодні вже не обмежується інтерактивними інтернет-проектами. Воно починає активно виходити у
реальність, створюючи власні мережі, які не лише об’єднують людей, а й формують своєрідні горизонтальні засоби комунікації людей, оминаючи маніпулятивні можливості сучасних мас-медіа.
Розмірковуючи про майбутнє мистецтва, Р. Ескотт відзначає: «І якби не
той факт, що Мережа є суцільним кордоном (у якого немає центру за визначенням), можна було б очікувати, що з часом мистецтво неминуче буде витіснене з
кіберпростору під невблаганним натиском дуже агресивної електронної торгівлі… Нас це не повинно дивувати, позаяк інтернет-фірми, які ростуть у «силіконових долинах» як гриби після дощу, схоже, стають основним двигуном
креативної уяви, а, можливо, й розвитку художньої думки» [2].
Відтак, можна констатувати, що традиції і новації у художній культурі
проявляються у тісному взаємозв’язку, інколи навіть сприяючи можливості поєднання творчих пошуків митців із різних художніх сфер, стаючи важливим
чинником розвитку їхньої творчого вираження у сьогоденні. При цьому аналіз
сучасних взаємозв’язків інноваційних технологій з мистецтвом, зокрема театром, кіно, музикою, свідчить, що художньо-естетичний потенціал новітніх технологій нині розкрито лише частково. Це дає змогу говорити про розширення
меж нових мистецьких практик на основі існуючих вже у найближчому майбутньому.
Література:
1. Бычков В. В. Виртуальная реальность как феномен современного искусства /
В. В. Бычков,
Н. Б. Маньковская
[Электронный ресурс].
–
Режим
доступа :http://iph.ras.ru/page47631358.htm.
2. Эскотт Р. Интерактивное искусство: на пороге постбиологической культуры [Электронный
ресурс]
/Эскотт
Р.
–
Режим
доступа:
http://biomediale.nccakaliningrad.ru/?blang=ru&author=ascott.
3. Ascott Roy (2003).Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology, and
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Press.
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Секція IV
Культурологічний дискурс сучасних суспільних реалій:
теоретичні та прикладні аспекти
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УДК 25:[016:929] «17»
Бричка А. В., аспірантка, Національна
академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)
ІСТОРІОГРАФІЯ ДУХОВНОЇ СПАДЩИНИ
ПАЇСІЯ ВЕЛИЧКОВСЬКОГО
XVIII ст. – це один з найважливіших періодів у історії нашого народу та
нашої культури. Так, з одного боку, цей період приніс занепад державності і
розподіл України між іншими державами, а з іншого боку – відбувся значний
культурний злет. Адже саме цей час дослідники називають «золотою добою
української культури».
Одним із сподвижників духовної культури XVIII ст. називають Паїсія Величковського, життя та діяльність якого воістину можна назвати унікальними. Його
подвиг – це відновлення практично втрачених чернечих традицій давньої церкви.
Досліджували життя та духовну спадщину Паїсія Величковського різні
вчені у різний час. Серед них – С. Четвериков, Є. Владимиров, М. Ганицький,
Д. Кенанов, Л.Поляков, І. Паюла, Г. Самурян, І.К. Смолич, В. Старик та ін. Однак сучасний процес відродження забутих сторінок духовної української культури поповнюється новими матеріалами про видатного ченця. Зважаючи на це,
необхідним є проведення нових досліджень історіографії духовної спадщини
Паїсія Величковського.
1. Біографія Паїсія Величковського, написана його учнем – ченцем Віталієм – вважається одним з перших свідчень про життя та діяльність великого
старця. Інше письмове свідчення про життя та духовні справи Паїсія Величковського – це життєпис схимонаха Митрофана, доопрацьований та виправлений
схимонахом Ісаком Даскелом. У 1817 р. у Нямецькому монастирі видається біографія великого старця під назвою «Краткая повесть о жизни блаженного отца
нашего Паисия», написана ченцем Григорієм. На основі версій Митрофана та
Ісаака, а також на виданому в Нямці тексті, слов’янським ченцем Платоном був
складений скомпонований життєпис Паїсія Величковського в стилі класичного
житія та виданий у 1836 році. У 1847 році Платонова біографія перевидається
слов'янською мовою цивільним шрифтом (за ініціативи І. В. Киреевського та
старця Макарія). Вона також містить ряд текстів самого старця Паїсія.
2. Велику увагу творчості Паїсія Величковського приділив засновник Ново-Нямецького монастиря – архімандрит Андронік, який у своїй 10-томній «Історії Ново-Нямецького монастиря» розглянув листи і послання преподобного
відповідно до подій його життя. Ректором Волинської Духовної Семінарії – архімандритом Амвросієм – у 1902 р. видається книга «Молдавский старец Паисий Величковский (1722-1794)», яка довгий час залишалася основним джерелом
відомостей про прп. Паїсія і його аскетичну школу.
У 1905 р. вченим-славістом А. І. Яцимірський опубліковано працю «Славянские и русские рукописи румынских библиотек», яка включала описи, фра131

гменти і текстологічний аналіз багатьох рукописів старця Паїсія, а також нарис
«Паїсій Величковський і відродження слов'янської писемності в Молдавії в 2-й
половині XVIII століття». Архімандритом Никодимом (Кононовим) у праці
«Старцы: о. Паисий Величковский и о. Макарий Оптинский и их литературноаскетическая деятельность» детально викладено історію публікації перекладів
школи прп. Паїсія оптинськими старцями, а також охарактеризовано Паїсієві
переклади в цілому.
У 1912 р. священик Сергія Четвериков друкує низку статей, присвячених
прп. Паїсію, у яких представляє його безумовним натхненником руського чернецтва XIX ст. У подальшому о. Сергій видає велику працю «Молдавский старец Паисий Величковский. Его жизнь, учение и влияние на православное
монашество», зазначаючи, що духовний вплив старця Паїсія та його учнів «поширився більш, ніж в 100 оселях 35 єпархій російської Церкви».
3. 1956 р. знаменний виходом статті І. Хібаріна «Литературно-переводческая
деятельность старца Паисия (Величковского)», у якій автор відзначає перекладацьку діяльність прп. Паїсія, який переклав писання святих отців, невідомі раніше, на слов'янську мову, здійснивши цим величезний вплив на відродження
руського чернецтва у XIX ст. в цілому.
Однією з вагомих праць про відомого старця стала неопублікована дисертація ієромонаха Леоніда (Полякова) «Схиархимандрит Паисий Величковский
и его литературная деятельность», у якій докладно описується перекладацька
діяльність старця, її принципи, його аскетичне вчення, діяльність його учнів,
видання його перекладів і оригінальних творів.
4. Цікавими є й новітні роботи, присвячені прп. Паїсію. Так, у дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата богослов'я в МДА – священика Андрія Михайлова «Старчество прп. Паисия Величковского и Оптинских старцев»
– говориться про вплив преподобного Паїсія на Оптину Пустинь.
У іншій дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата богослов'я у
МДА за авторства І. Паюла – «Славянские ученики при. Паисия XVIII – начала
XIX веков», відзначено, що вивчати діяльність преподобного Паїсія у відриві
від його братства не можна. Адже все, що він зробив для відродження чернецтва, для його духовного просвітництва, стало плодом співтворчості старця і його
учнів, які, за життя преподобного Паїсія або після його смерті, перейшли в інші
обителі, поширюючи там духовну спадщину старця Паїсія і відроджуючи традиції істинного чернецтва. При цьому, поширюючи християнське вчення новоцерковнослов’янською мовою, вони невільно поширювали слов’янську, а отже,
й українську культуру.
Вагомою є і праця видатної румунської дослідниці В. ОвчинниковоїПелін, яка багато років займається систематизацією, вивченням і публікацією
рукописів, пов'язаних з ім'ям і школою прп. Паїсія. У 1989 р. за її редакцією видано об'ємний каталог рукописного зібрання монастиря Новий Нямц, який містить науковий опис багатьох рукописів Паїсієвої школи.
Досліджував духовну спадщину Паїсія Величковського і Антоній-Еміліос
Тахіаос, який у 1964 р. видав грецькою мовою монографію «Паїсій Величков132

ський і його аскетико-філологічне вчення», в якій розкрив значення перекладацької школи старця для культурного і духовного життя його епохи. У 1986 р.
А.-Е. Тахіаос видає «Возрождение православной духовности старцем Паисием
Величковским», де публікує церковнослов'янською мовою автобіографічну
«Повесть о святом соборе…» старця Паїсія.
Варто згадати і дослідження Адальберта Маінарді, що вилилися у працю
«Переписка старця Паїсія Величковського», яка містить докладний аналіз кореспонденції прп. Паїсія.
5. До духовної спадщини преподобного Паїсія звертаються й сучасні
українські дослідники. Так, митрополитом Іларіоном (Огієнко) в статті «Паїсій
Величковський на Афоні (1746-1763)» відзначено національні погляди прп. Паїсія та його непорозуміння через це з греками на Афоні, адже старець Паїсій
боронив «українських монахів проти грецьких вимог».
Підсумовуючи, відзначимо, що Паїсій Величковський є визначною постаттю серед видатних українців, що збагатили українську духовну культуру, а також
й серед українського чернецтва. Його духовні праці за своєю спрямованістю та
ідеями є надзвичайно цінними, адже спрямовані до однієї мети – ввести людину в
правильне розуміння творів Отців християнського чернецтва. Багата спадщина
Паїсія Величковского зумовила значний інтерес до його постаті як церковних, так
і світських дослідників. Водночас, вітчизняними науковцями постать преподобного Паїсія досліджена недостатньо, що зумовлює необхідність проведення комплексних спеціалізованих досліджень з цієї проблематики.
УДК 304+78.03
Власова А. Ю., аспірантка, Національна академія кервних кадрів культури
і мистецтв (м. Київ)
СИМВОЛІКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ
(НА ПРИКЛАДІ ПІСЕНЬ ГУРТУ «ОКЕАН ЕЛЬЗИ»
Однією з найактуальніших сучасних проблем філософських досліджень є проблема символу. Велика кількість концепцій символу і сама його природа свідчать
про масштабність цієї проблеми. Поняття символу є перспективним для різних галузей гуманітарних знань – філології, філософії, культурології, музикознавства.
Пісня – твір не лише словесно-поетичного мистецтва, а й музичного. Жанр
пісні – унікальне явище в культурі: лише в цьому жанрі можливе повне духовне
злиття виконавця і слухача за допомогою пісенного контакту, коли слухач може
брати участь у відтворенні тексту твору.
Сьогодні, під час переосмислення колишніх світоглядних ідеалів, доречно
говорити про формування нового погляду на людину, на навколишню дійсність. За допомогою пісенної традиції, поширеної в сучасному суспільстві, відбувається усвідомлення питань буття особливо серед молоді.
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Актуальність статті полягає у тому, щоб дослідити через культурну потребу семантичний склад символів на матеріалі пісенної традиції гурту «Океан
Ельзи» та його нового музичного альбому «Без меж», 2016 р.
Теоретико-практичний аспект даної статті визначається значущістю проблеми символу і актуальністю опису сучасної пісенної культури. Основним аспектом вивчення слів-символів у текстах пісень гурту «Океан Ельзи» є аналіз
способів і закономірностей утворення у них нових смислів і значень.
На нашу думку, науковий підхід до творчості сучасних пісенних авторів не
є достатньо повним, оскільки це обумовлено, насамперед, великою кількістю
матеріалу, а матеріали про творчість виконавців мають переважно публіцистичний характер. Наукову спробу аналізу дослідження текстового пісенного матеріалу спостерігаємо у збірнику «Російська рок-поезія: текст і контекст»
Тверського державного університету [5].
Пісенні тексти сприймаються як соціокультурний феномен, специфічна
форма внутрішньокультурної і міжкультурної комунікації, в рамках якої реалізуються інтелектуальні творчі інтенції нашого часу. У той же час проблема в
семіотичному плані ще не стала об'єктом пильної уваги та вивчення фахівців,
які досліджують загальні закономірності розвитку сучасної культури.
Можна стверджувати, що кожна епоха, кожний великий суспільнолітературний рух мав свою символіку або по-своєму підходив до неї. Історія поетичної символіки, взята в цілому, дуже показова і повчальна – хоча б в плані спостереження за тим, що залишається в свідомості народу і що зникає, яка була і є
ідеологія і психологія людей минулого та сучасного, їх естетичні смаки і запити.
В культурі кінця XX – початку XXI століття створюється нова картина світу, зумовлена трансформацією ціннісної національної картини світу, бурхливим розвитком нових систем комунікації та іншими факторами.
Ціннісний характер пісні як тексту культури вимагає звернення до аксіологічних досліджень. Соціальні трансформації цінностей в умовах змін когнітивних і семіотичних властивостей соціально-культурного світу з урахуванням їх
інтенсифікації та нелінійності представлені в працях М.П. Еппггейна, Т. Парсонса, Ж. Бодрійяра, Г. Л. Тульчинського, П.А. Сорокіна, І.Є. Фадєєвої та ін.
Пісня як складний тип знака за своїм сенсорним впливом, що поєднує і аудіо, і візуальне звертання, привертає нашу увагу теоріями цілісного синергетичного погляду на світ, коли «властивості виникають завдяки колективній
взаємодії, впорядкованості (без зовнішнього організуючого начала), тобто завдяки самоорганізації».
Для аналізу пісень в статті використано аксіологічний аналіз тексту, який
сприяє осмисленню впливу пісні на формування цінностей і інтересів людей,
семіотико-культурологічний аналіз як пошук знакових елементів культури.
Під час дослідження основних положень теорії тексту в працях Р. Барта,
Ю.М. Лотмана, М.М. Бахтіна, А.Я. Флієра, Е.Е. Бразговської, В.А. Сулімова і
інших знаходимо найважливіші риси тексту культури: комунікативна спрямованість, насичена інформативність, «семіотична сутність» (А.Я. Флієр), полісемантичність, «відкритість», інтертекстуальність.
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Символ – “немотивований знак”, репрезентація об’єкта на основі матеріальної форми, яка є довільною щодо зображуваного. Знак-символ не зберігає
прямого предметного зв’язку із об’єктом чи концептом, які репрезентує, і тому
слугує для узагальнення, відкриває логічний простір для метафізики – думок
про думки, мислення про мислення. Символи – це найчисленніша група знаків:
цифри, власні імена, назви предметів і понять. Їх значення вважають результатом суспільної згоди, конвенції.
Концепт тексту, як і концепт знака, у семіології використовують на означення спільної ідеальної сутності усіх соціокультурних практик.
Справді, текстом у семіології називають не лише осмислене поєднання речень, а й будь-які комплекси елементів, здатних передавати інформацію [4].
Символи становлять систему, яка потребує всебічного детального вивчення
не тільки з погляду загальних закономірностей її організації та цілісного вияву, а й
на рівні окремих компонентів у їх проекції на загальнокультурні процеси та індивідуальну мовотворчість. Питання про природу символу, механізми його виникнення і функції розглядали у своїх працях видатні учені ХІХ ст. – О. Афанасьєв,
О. Веселовський, М. Костомаров, О. Потебня.
Поняття «символ» з’явилось ще у Давній Греції (symbolon – знак, прикмета), яке, як зазначає німецький філософ Г.-Г. Гадамер, первісно позначало черепок, що слугував основою для дружніх відносин. Господар будинку давав його
гостю, попередньо розламавши навпіл. Так, кожен з них зберігав свій шматок.
Багато років потому, коли нащадок гостя приходив в дім, його можна було упізнати, з’єднавши ці шматочки. Через це вони виступали певним посвідченням
особи [1, 266-323].
Російський філолог-славіст та літературознавець С. С. Аверінцев зазначає,
що символ є таким же древнім як людське пізнання, але розуміння його як філософсько-естетичної категорії є досить запізнілим періодом культурного розвитку [6, 155-161].
Інший відомий психолог К. Г. Юнг розглядав саму культуру як систему
символів. Під символами, в свою чергу, він розумів прояв головних фігур та
ситуацій колективного несвідомого, так званих архетипів. Шляхом вивчення
символів Юнг прийшов до висновку, що архетипи первісно присутні у свідомості всіх людей, а символи є рухливими та конкретними. Ось чому кожна людина здатна створити свою власну символічну модель світу, а різні народи, маючи
відрізний досвід, спроможні розуміти один одного [7].
Наукові розвідки поняття символу не оминули і сферу культурології. Культура виражає себе саме завдяки символічним формам, які передаються від
одного покоління до іншого. Але, як зазначає О. О. Радугін, символічні форми
виступають внутрішньою стороною культури, а власне символи проявляються
тільки завдяки людській активності [3].
Для аналізу в статті було обрано пісенний матеріал альбому «Без меж» гурту «Океан Ельзи». Над цим альбомом океанівці працювали останні два роки,
тому в текстах пісень можна прослідкувати всі суспільні настрої та переживання за останній період. Альбом "Без меж" можна назвати «еклектичним» як з му135

зичної точки зору, так і з ліричної, текстової: до нього увійшли романтичні
композиції, що мають за основу любовну лірику та декілька пісень, що мають
соціальний підтекст: "Віддай мені (свою любов)", "Не йди", "Джерело", "Сонце", "Мить", "Не твоя війна", "Еверест", "Хтось в небо летить", "Життя починається знов", "Осінь", "Без меж".
«Океан Ельзи» чітко окреслює межі альбому, іронічно озираючись на його
назву. Відкриває альбом пісня «Віддай мені» – ода коханню, світлому й незгасному. Композиція поєднує ліричні мотиви та чіткість музичної структури,
драйв. Текст є легким, навіть ейфорійним.
Доторкнись лагідно кольором ягідним,
Запахом солоду, краплею холоду,
Вишнею пряною, ніжною, п'яною,
Доторкнись лагідно до моїх губ.

Вишня – символ світового дерева, життя; символ України, рідної землі;
матері; дівчини-нареченої. Отже, у свідомості праукраїнців вишня асоціювалася з небом, високим деревом життя, Богом. Окрім того, білий колір її цвіту асоціювався із святістю, бо «світ» – це «свят» [2, 117].
Слова пісні впливають не лише своїм образовим значенням на нашу уяву,
але самими своїми звуками і їх ритмічним упорядкуванням промовляють через
смисл слуху до нашої душі й серця, впливають на наше почуття безпосередньо,
подібно як музика.
Намалюй лінію запахом лілії,
Проведи коротко,
Най стане солодко,
Най стане гаряче…

Лілія (біла) – символ цноти, чистоти, непорочної краси; у Біблії лілія –
емблема краси таємного нареченого і нареченої, в глибокому взаємному коханні; ознака витонченого смаку,розкоші, вишуканості [2, 448].
Структура альбому нагадує міцне ядро сильних, вольових, соціальних текстів,
в які вплітається технічно відшліфована музика та оболонка з ліричних пісень, що
давно стали «коником» океанівців. В композиції «Сонце» бачимо ще один символ:
Сонце, забери мене,
І веди за собою!
Забери мене,
Сонце моє…

Сонце – символ Всевидящого божества; Вищої космічної сили; центру
буття та інтуїтивного знання; осяяння; слави; величі; правосуддя; Матері Світу;
Центру; Бога-Отця; Христа [2, 776].
За піснею «Сонцем» йде «Мить», що відзначається досить вдалим, плавним переходом від лірики до соціальних мотивів. Композиція допомагає нам,
слухачам, осмислити наші сьогоденні реалії, події на Сході України. В тексті
також знаходимо безпосередню символіку:
Напиши на чужому конверті
Те, що так у листі не згадав,
І за крок до відважної смерті
Будь таким, яким Бог тебе знав...
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Смерть – символ закінчення епохи; розпаду; символ народження нового
життя, джерела духовного життя; відродження матерії; символ вищої свободи;
вічного життя [2, 761].
Серед «ядра» альбому слід відмітити композиції «Не твоя війна», що стала однією з найбільш глибоких та проникливих:
Гілля калин похилилося...
Мама, кому ж Ви молилися?
Скільки іще забере вона
Твоїх дітей не твоя війна?..

Калина – символ вогню, сонця; неперервності життя,роду українців;
України, батьківщини; дівочої чистоти й краси; вічної любові, кохання, вірності; гармонії життя та природи; материнства; плодючості; символ нескореності
та стійкості; українського козацтва; незрадливої світлої пам’яті; єдності нації;
потягу до своїх традицій, звичаїв. Сумну символіку мала калина у хвилину вічної розлуки з дорогою людиною, її часто висаджували на могилах неодружених
дівчат та хлопців. Цвітом або кетягами калини обвивали домовину [2, 326-327].
Символ «війна» відомий із найдавніших часів. З ростом знань, накопичених людством, із проривом у сфері технологій символ «війна» залишається одним із ключових поч. ХХI ст. Він усе активніше входить у наше повсякденне
життя, страшне слово «війна» поступово стає буденним.
Пісня «Еверест» – сучасний фаворит серед шанувальників, справжній заряд оптимізму та бажання прагнути до нових життєвих досягнень та вершин,
«Життя починається знов» – пісня, що дає надію. Загалом, новий альбом океанівців характеризується своєю нерозривністю. Почувши через кілька років
будь-яку з вищеописаних пісень, не можливо буде не ідентифікувати її належність до альбому «Без меж».
Інтерпретація символу є важливою проблемою сучасного дослідження.
Ми спостерігали над функціонуванням символів у пісенних текстах гурту
«Океан Ельзи». Досліджуючи прояв символу в контекстному оточенні, можна
виділити великий спектр його значень. Можливі й випадки переосмислення семантики лексем, що виражають символи.
Функції символів у сучасних піснях можна виділити наступні: декоративна функція, що дозволяє надати текстам пісень особливого звучання, здатне відрізнити тексти одного автора від іншого; культурологічна, зумовлена
специфічною спрямованістю українських символів; стилістична, надає національного колориту пісні.
Сучасні тексти пісень ілюструють нам особливості українського світобачення, що знайшло своє відображення у символіці. За допомогою Енциклопедичного
словника символів України ми зробили семантичний аналіз символів сучасних пісень, на пісенних уривках-прикладах виявили спектр значень символу.
1.
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СВІТОГЛЯДНО-ФОРМУЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИСТЕМИ
ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Цінності сучасного українського суспільства утворюють системну
єдність, котра визначає соціально-духовну детермінанту культурних цінностей
обдарованої особистості. Елементи систем цінностей включають політичні ідеї,
правові норми, моральні принципи, естетичні, релігійні та філософські ідеї
тощо. Сенс – це відношення цінності до тих чи інших потреб людини
(вітальних функцій). Одні й ті ж самі цінності у різних індивідів можуть бути
пов’язаними з різноманітними потребами, саме тому сенс цінностей індивіда є
ні чим іншим, як особистісним сенсом цінностей.
Існує тісний зв'язок між функціонуючою в сучасному українському
суспільстві системою цінностей та ціннісними орієнтаціями обдарованої
особистості в соціокультурному просторі, що складають основу її габітусу. З
методологічних позицій прояви особистої системи цінностей молодого
покоління українців, що мають гуманістичне спрямування реалізуються трьома
основними шляхами.
Перший – це шлях традиційний християнський, оснований на моральних
заповідях. Полягає у можливості подолання конфлікту між низькими і
піднесеними почуттями, злими і добрими намірами; визначає ціннісний вибір
людини на користь добра; формує потребу у самозреченні та милосерді як
найвищих проявах духовного самовдосконалення; утверджує віру в Бога,
любов до батьків і рідної землі; обґрунтовує необхідність дотримуватися
правових норм і гуманістичних принципів моралі.
Другий шлях – підказує Схід. Це шлях самозаглиблення, естетизації
власного духовного світу. В основі естетизованої духовності Сходу лежить
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своєрідне гармонійне світовідчуття та світосприйняття: «Якщо хочеш бути
щасливим, то будь ним». Суть цих ціннісних орієнтацій полягає у тому, щоб
навчитися бути щасливим, не володіючи матеріальними благами, спираючись у
своєму житті лише на власні духовні досягнення.
Третій шлях – усвідомленого самовдосконалення особистості шляхом
гуманістичного самовиховання. Базується на сучасній європейській науці. В основі
методології третього шляху лежать позиції гуманістичного екзистенціалізму,
котрий пропонує формування вільної особистості на базі усвідомленої
життєтворчості та гуманістичних життєвих цінностях. Усвідомлена життєтворчість
можлива лише у тому випадку, коли особистість уособлює в собі індивідуальність,
знає про свої сильні і слабкі сторони, здатна посилювати позитивні і послаблювати
негативні якості, самостійно розвивати здібності і обдарування, долати
ускладнення, усвідомлено обирати життєву мету та реалізовувати її. Означені
ціннісні орієнтири спрямовані на внутрішній світ людини, який має стати для неї
таким же важливим, як і світ, у котрому вона живе та діє.
На основі вивчення світоглядно-формуючого потенціалу сучасного
українського суспільства та враховуючи культурантропологічні підстави
ціннісних орієнтацій молодого покоління українців визначено основні підходи
до аналізу можливостей формування гуманістичної системи цінностей
обдарованої особистості у культурно-мистецькій сфері, що реалізуються трьома
основними шляхами.
Перший підхід полягає у аналізі стану соціального та економічного розвитку суспільства, його випливу на розвиток культури та освіти в країні; здатності утверджувати правові норми і моральні принципи; сприяти продукуванню
нових естетичних, релігійних та філософських ідей, що мають гуманістичну
основу; пробуджувати духовність і гуманістичні інстинкти молодого покоління
українців; розвивати на їх базі відповідні моральні знання, уміння та навички.
Другий підхід виявляється в аналізі можливостей та потенціалу закладів
та установ культури і мистецтва до естетизації і художньо-творчого розвитку
обдарованої особистості та формування в неї таких естетичних властивостей як
музичність, художність, пластичність і поетичність.
Третій – в аналізі здатності молодого покоління українців до усвідомленого розвитку та самовдосконалення власного внутрішнього світу, структури
«Я», волі, інтелекту, емоцій та почуттів на базі культури психічної діяльності;
реалізації власних здібностей, талантів і творчого потенціалу.
Інтелігентність є основою і у той же час критерієм розвитку культурної
людини. Інтелігентність – це засвоєна людиною як основа її особистості культура інтелектуального, морального та духовного світу, досягнута людством
протягом історії європейської та інших цивілізацій. Критерієм інтелігентності є
високий рівень розвитку культури, моральності, мислення, емоцій та емоційного спілкування, почуттів, самопізнання та волі, краси і гармонії (естетичні властивості), здоров'я, фізична культура, що, як правило, співпадають з габітусом
обдарованої особистості. Означені якості визначають стиль життя інтелігентної
людини, пов’язаного з необхідністю дотримуватися правил доброго тону, куль139

тури мислення, культури мови, культури спілкування, техніки зачіски і макіяжу, правил дотримання чистоти тіла та одягу, естетики сімейних відносин, культури одягу, краси ходи і постави, фізичної культури та ін.
На парламентських слуханнях на тему «Ціннісні орієнтації сучасної
української молоді», які відбулися 2 листопада 2016 року (канал «РАДА»)
наголошувалося, що молодь має бути частиною рішень у країні; цінності
молоді мають покладатися в основу планування майбутнього держави. З цією
метою необхідно розбудовувати мережі молодіжних центрів, розвивати
міжрегіональну молодіжну мобільність. Важливе значення має волонтерська
діяльність. Учасниками парламентських слухань підкреслювалося, що цінності
– це як ми проектуємо нашу подальшу діяльність. Якщо цінністю для людини є
любов до України, вона іде її захищати. Цінності – це те, від чого молода
людина ніколи не відмовиться і буде їх відстоювати. Відчуття цінностей має
вибудовуватися наступним чином: від здоров’я та добробуту – до національних
цінностей громадянського суспільства. Це викликає необхідність створення в
Україні національної індустрії цінностей. Серед найважливіших для себе
цінностей молодь визначила: волю, мудрість, творчість, гідність, необхідність
бути сьогодні і завтра, називати себе українцями. Громадськими організаціями
визначалися духовно-моральні засади цінностей, до яких необхідно активніше
залучати сучасну молодь, серед яких: довіра, сімейні цінності, духовність,
гармонія, єднання з природою та ін.; наголошувалося на необхідності
впроваджувати в навчальний процес предметів духовно-морального спрямування.
У якості головної аксіологічної функції особистості виступають наступні
концепції: сенсу життя, індивідуальності, свободи і відповідальності, покликання і справедливості, істини і краси. В контексті аксіологічного «я» важливе
значення відіграє існування означених концепцій у свідомості особистості на
лінгвістичному рівні, як форми розуміння індивідом самого себе. Всі аксіологічні функції мають телеономний характер, виражаючи цільову спрямованість
культурних цінностей обдарованої особистості у майбутнє.
Людські переконання, як складові змісту аксіологічних функцій, існують як
концептуально оформлені на лінгвістичному рівні ідеї. Вони виникають у свідомості обдарованої особистості як інтеріоризація функціонуючих в сучасному
українському суспільстві ідей і характерних соціально-економічних відносин, що
вказує на зв’язок культурних цінностей індивідів і габітусу обдарованої особистості зі загальною історією людства, як в матеріальних, так і в духовних її аспектах.
Для розуміння самої себе людина засвоює поняття, які створюються сукупною
культурою тої чи іншої епохи, адже не можливо зрозуміти саму себе поза тими чи
іншими уявленнями щодо духа, душі і тіла, поза уявленнями щодо істини, добра,
зла, честі, гордості, благородства, краси, свободи і відповідальності та ін. Суть
означених аксіологічних понять створюється в рамках релігієзнавства, філософії,
культурології, етики, естетики, мистецтва та інших наук.
Отже, похідні основи всієї системи ціннісних орієнтацій обдарованої
особистості – це концепція індивідуальності, котра включає в себе: 1) уявлення
щодо зв’язку духа, душі й тіла; 2) реалізація культури мислення, мови і
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спілкування; 3) досягнення естетики статевих і сімейних взаємин; 4) формування
власної моделі здоров’я і краси; 5) розуміння сенсу і досягнення мети життя;
6) вибір природовідповідної діяльності; 7) реалізації особистого художньотворчого потенціалу.
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УДК 316.083: 316.752
Денисюк Ж. З., кандидат культурології, Національна академія
керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)
ЕЛЕКТРОННІ МЕДІА В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
АКСІОСФЕРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Інтенсифікація глобальних взаємодій між країнами, а також нерівномірність соціально-економічного розвитку, обумовлена розподілом ресурсів, що
викликає ряд політичних та воєнізованих конфліктів, є чинниками відчутного
впливу на соціокультурний розвиток суспільств, спонукаючи до усвідомлення
їх трансформаційно-перехідного стану та переоцінки базових цінностей як засад існування соціуму. Кризова ситуація, обумовлена протиріччями між загальносвітовими глобальними тенденціями розвитку та традиційними цінностями
суспільств, значною мірою формує певний світоглядно-ціннісний розрив, що в
підсумку провокує дегуманізацію та ціннісний нігілізм, відтак перед людством
постають загрози цивілізаційного характеру. Шляхом до подолання таких негативних наслідків, є перш за все, творче переосмислення ціннісних орієнтирів,
які би стали основою для всіх національних суспільств, визначаючи загалом
стратегії їх розвитку.
Цінності як політико-економічного ґатунку, так і культурно-духовного
перебувають у тісній взаємодії, спричиняючи взаємообумовлюваність та визначаючи ціннісні та поведінкові орієнтири у представників того чи іншого соціуму. Якщо загалом розглядати цілісну аксіологічну сферу суспільства, то в
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основу будуть покладені базові й життєво необхідні цінності, що покликані задовольняти потреби індивідів; до цінностей може належати все те, що виступає
предметом людського прагнення за рахунок наділення цих об’єктів певними
актуалізованими властивостями, а також цінностями є певні універсальні ідеальні принципи, які теж постають із життєвої необхідності, та які здатні нормувати соціокультурне буття соціуму [3].
Синдром «пострадянськості» та «суспільство перехідного періоду» – ці
чинники є часто визначальними для характеристики українського соціуму, хоча
існує ще цілий ряд моментів в аналізі особливостей суспільних трансформацій,
важливе місце серед яких займають видозміни функціонування ціннісної сфери.
Поняттям трансформації також позначають певну невідповідність необхідній
даності існування суспільства, а також глибину суспільних аномій чи стрибкоподібних метаморфоз в суспільному розвитку.
Ряд дослідників вказують на складний етап перехідності українського
суспільства, коли усталені системи ціннісних ієрархій зазнають змін, зокрема, в
аспектах співвідношень влади і соціальних ієрархій, місця й ролі особистості в
системі суспільних взаємодій, місце традицій в суспільній свідомості. На разі
також відзначається становлення багатосуб’єктності суспільства, що відображається як на ментальному рівні, так і на поведніковому [1].
Значних змін зазнає також сфера традиційних культурних цінностей, позначена трансформацією етико-нормативної системи, що визначає моральноціннісні орієнтири та нормативно-поведінкові стереотипи. В наслідок цього
спостерігається процес відкидання певних цінностей, який виникає внаслідок
усвідомлення представниками соціуму невідповідності офіційно задекларованих цінностей реальним ціннісним орієнтирам, що підтверджуються життєвою
необхідністю. Це спричиняє пошук та заміщення існуючих цінностей іншими,
які більшою мірою відповідають запитам та очікування суспільства. Відтак можна говорити про зміну ціннісних стратегій, які проявляються на мікро та макрорівнях, визначаючи динаміку аксіосфери загалом.
Важливу роль в процесах ціннісних трансформацій відіграють засоби масової комунікації та численні нові медіа, які базуються на новітніх технологічних платформах та засобах поширення. Відтак пріоритетна в цьому аспекті
роль зберігається за засобами електронних медіа, основу яких складає інтернетмережа, та численні технологічні ґаджети (смартфони айфони, айпади планшети), що є сучасними засобами комунікації. Саме вони формують глобальний
комунікативний простір, який водночас виcтупає своєрідною знаковосимволічною системою, здатною впливати на аксіологічну сферу суспільства.
Загалом, як відзначають дослідники, «становлення єдиного глобального кібернетичного комунікативного середовища (кіберсоціуму) можна розглядати як
необхідну стадію розвитку нового типу цивілізації» [2, 66].
Віртуальне або кібер-середовище фокусує певні важливі події, аспекти, відношення, надаючи їм певні оцінки, залучаючи їх до того чи іншого дискурсу, підкріплюючи аналітичними резюме «експертів» та «лідерів думок». Таким чином
формується своєрідна «медіаподія», якій надається тих чи інших значень.
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З одного боку, доступність засобів електронної комунікації дає можливість висловлення власних думок, суджень за допомогою соціальних мереж, та
інших сегментів інтернет-мережі, долучитися до дискусійних проблем, а з іншого – наявним залишається маніпулятивний характер електронних медіа, де
завжди можна видати бажане за дійсне, підтвердженням чому є актуалізація в
сучасних умовах інформаційних війн, фейків тощо. Відтак всі ці фактори відчутно позначаються на функціонуванні аксіосфери суспільства загалом та на виробленні критеріїв ціннісного відбору певних універсалій/постулатів, які
відображають перебіг соціокультурного процесу розвитку суспільства.
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САКРАЛІЗАЦІЯ НАРОДНОГО ОДЯГУ В УКРАЇНІ
ЯК ПРИКЛАД СУЧАСНОГО МІФОТВОРЕННЯ
Останнім часом у публічному та навіть науковому дискурсі посилилися
тенденції до сакралізації народного одягу, а особливо вишитої сорочки, як оберегу та «генетичного коду нації». Ці погляди здобули значну підтримку серед
багатьох прошарків людей та інтенсивно обговорюються на науковопопулярних сайтах, в соціальних мережах, програмах телебачення та мережевих і друкованих виданнях. Така інтерпретація давнього одягу має певні ознаки
міфу, а тому метою статті є спроба визначити , чи можна вважати уявлення про
магічну силу народного одягу та його орнаментики складовою сучасного національного міфу України та які наслідки це може мати в культурній перспективі.
Народний одяг відігравав важливу роль в житті українських селян, він
мав не лише побутову функцію, а й був маркером самоідентифікації, адже свідчив про соціальне, регіональне та етнічне походження людини. В кожному етнорегіоні України склалися свої традиції орнаментики, колористики та техніки
виготовлення народного одягу.
Багатьох дослідників цікавили питання походження та значення певних
елементів та символів вишивки, причини їх регіональних відмінностей та знаходження спільних загальноукраїнських ознак. Так, спроби відповіді на ці
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складні питання ми можемо знайти в працях М. Біляшівського,О. Босого, Ф.
Вовка, Р. Захарчук-Чугай, Т. Кара-Васильєвої, М. Селівачова.
Зокрема, М. Селівачов у своїй праці про орнамент намагається пов’язати
вербальне позначення (народну назву) та візуальне зображення орнаментального знаку і аналізує його як символічне вираження знань людини про навколишній світ. Окремі елементи орнаменту, його кольори чи просторове розміщення
можуть виступати, на думку Селівачова, закодованим текстом різноманітних
інформаційних систем [4, 16-19].
Етнограф та дослідник магічних вірувань та міфологічних символів у
звичаєво-обрядовій сфері української культури О. Босий зазначає, що носії традиції у ХІХ-ХХ ст. вже не усвідомлювали архаїчних знань про символіку орнаменту і не могли пояснити його семантику [1, 191-192].
Повертаючись до сучасного дискурсу стосовно символіки народного одягу, можна зауважити досить помітну тенденцію до його одухотворення та наділяння певних орнаментальних елементів магічною силою. Це найбільше
помітно у ставленні до вишитої сорочки, яка у суспільно-публічному культурному просторі подається як система символів, кодів, які можуть не лише розкрити нам світогляд та вірування наших предків, а й виконати певну програму –
якщо знати семантику вишитих знаків та кольорів, а також вміти «закодувати»
їх у вишивку, то можна досягти потрібних результатів. Наприклад, як стверджує дослідниця Сівцева-Климук в статті на сайті Vouge [6], керувати народжуваністю можна за допомогою випорювання ниток з орнаментального
елементу «ромб», щоб таким чином деактивувати його магічну силу як символу
плідності. Такі та подібні судження останнім часом часто з’являються у засобах
масової інформації і сприймаються багатьма читачами як істинні, попри те, що
вони, в кращому разі, спираються лише на усні перекази та не завжди достовірні та належно задокументовані джерела.
Подібні погляди присутні не лише в розважально-популярних виданнях, а
й мають наукове вираження. Культуролог та філософ Є. Причепій висунув тезу
про космічну символіку вишивки рушників Східного Поділля, які відображають цикли планет і побудову Космосу, а також називає ці рушники схожими на
«мандалу» [3].
Детальний аналіз того, чи можливе науково-статистичне доведення таких
тверджень, не є метою нашої статті, тому ми не будемо зупинятися на цьому
аспекті проблеми, а спробуємо проаналізувати те, які в цього явища можуть бути передумови і до яких наслідків в контексті конструювання національного
міфу це може призвести.
Поняття міфу як міждисциплінарна категорія, яка використовується у філософії, соціології, етнології, культурології та інших науках, протягом останнього століття змінювала свою парадигму щодо того, що саме можна вважати
міфом. Адже якщо раніше поняття «міф» застосовувалося тільки до первісної
доби та вживалося в контексті дослідження міфічного світогляду первісного
суспільства, то уже зараз дослідники (К. Леві-Строс, Е. Кассірер, Дж. Кемпбелл,
Е.М. Мелетинський, Р. Барт) погоджуються з тим, що це поняття присутнє і в
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сучасному суспільстві, а міфічна свідомість властива людині як концепт, що
допомагає індивіду в його адаптації до навколишніх умов та сприяє соціалізації
та процесам ідентифікації.
Щодо визначення поняття міф, в цій праці ми використаємо доволі універсальну дефініцію Д. Судина: міф – це смислове поле, що в ньому утворюються та відтворюються уявлення членів суспільства чи соціальної групи про
минуле цієї групи, які мають сакральний характер [5, 71]. Відтак, національний
міф – це уявлення нації про минулі історичні події, які інтерпретуються в залежності від потреб нації та обумовлюються національною культурою. Національні міфи виконують інтегративну та стабілізуючу функції, вони допомагають
членам нації усвідомити свою приналежність до неї, визначити свою систему
цінностей, відчувати гордість за минуле нації.
Національний міф є також важливим компонентом національної ідентичності, як ірраціональний концерт він спонукає до високої емоційної
прив’язаності до ідеалів та цінностей нації. Саме етнокультурні особливості в
процесі формування української нації були особливо важливими, адже за відсутності політичної незалежності, визначеної території та можливості вільного
використання своєї мови, етнокультурна окремішність дозволяла зберегти свою
автентичність та захиститися від чужорідних впливів.
Однією з можливих причин сучасного поширення міфу про обереговість
вишитої сорочки зокрема та народного одягу загалом є суспільні та політичні
умови, в яких опинилася Україна. Схильність до пошуку магічного захисту є
зрозумілою в час війни, коли велика кількість українців змушена переховуватися, виїжджати із своїх рідних місць, ризикувати своїм життям, коли є загроза
вторгнення ворога та стан постійної небезпеки та невідомості. Наслідком цього
стає ірраціональна віра в силу народної культури захистити та врятувати. Наприклад, значного розголосу набув фільм «Спадок нації», присвячений саме
вишитій сорочці, та значенню, яке вона відігравала в житті українських селян
ХХ століття та сучасних жителів України. У фільмі головний акцент був зроблений саме на здатності вишитої сорочки бути своєрідною охороною і від містичних злих сил, і від цілком реальних ворогів.
Такі процеси можуть мати не лише позитивні наслідки для українського
суспільства. Т. Метельова у своїй статті аналізує дані опитування EVS, яке має
на меті дослідити ціннісні орієнтації європейців і в якому Україна бере участь із
1996 року [7]. Зокрема, вона наводить дані стосовно патерналістських настроїв в
українському суспільстві, які свідчать про низький рівень особистої відповідальності та доволі високий рівень покладання на державне забезпечення. Така картина є доволі звичною для пострадянських країн, але навіть серед цієї групи Україна
посідає перше місце [2]. Таким чином віра в обереговість вишивки є можливим
наслідком таких настроїв, адже обіцяє за умови дотримання ритуалу та використання правильних символів захист від злих сил, щасливу долю, плідність, швидке
одруження тощо і звільняє особу від потреби в особистих діях.
Отже, національний міф формує уявлення членів нації про свою історію
та культуру, змушує відчувати винятковість своєї ролі та зміцнює відчуття спі145

льності. В цьому контексті міф про магічно-символічне значення народного
одягу може виконувати заспокійливу функцію та сприяти процесам ідентифікації індивіда з українською культурою та українською нацією. Але такі процеси
можуть мати і негативні наслідки, адже не спонукають людей до власного пошуку виходу із складних обставин, а зміцнюють їх віру в те, що правильно використані орнаментальні знаки, створенні зі певним настроєм та з дотриманням
відповідних ритуалів, можуть наділити річ потрібною енергією, здійснити певну програму дій і позитивно впливати на життя індивіда.
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провідний бібліограф Наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв (м. Київ)
ПРОБЛЕМА СМИСЛУ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
Головною особливістю людського буття, на нашу думку, є відносність
(співвідносність) «Я» по відношенню до «Іншого», зазвичай останнє відбувається за посередництва культури, яка виступає формою (оболонкою) ідеї, що
матеріалізується у фізичній площині. При цьому останню (культуру) можна позиціонувати як таку, що лімітується смислом, а точніше – низкою смислів, з
якої вона (культура) складається. Тут варто зауважити, що, незважаючи на те,
що кожен такий смисл взаємодіє з іншими, по суті він є атомізованим (відокремленим): його «фокус» розсіяний, а рецепція не інтенсифікована за одним
каналом [4] – культурною полісистемою.
146

У цьому контексті культуру можна також розглядати як побічний продукт людської життєдіяльності, специфічну особливість психіки homo sapiens
(людини розумної), яка репрезентується у потребі категоризації, синтезу тощо,
остання виявляється, до прикладу, у мовній картині світу – реальності диференційованої мовними одиницями, зміст якої вичленовується через їх семантику.
Окрім того, для людської психіки є характерною така риса як фундаментальна
помилка атрибуції, суть якої в тому, що людське «Я» схильне пояснювати вчинки «Іншого/Інших» власними особливостями, а свою поведінку – зовнішніми
обставинами [1]. Відтак, культура постає своєрідним узагальненим утворенням,
яка включає в себе можливі модифікації смислу в межах не одного «Я», а їх
групи в цілому, тобто етносу.
Таким чином, культура є формою смислу, природа якої виявляється через
інтерферування (взаємонакладення) останнього, зокрема мовиться тут про низку смислів що характеризуються подібністю семантики, у межах її інтенсифікації задля його (смислу) узагальненості, тобто доступності, осягненості різними
«Я». Отже, у випадку культури у контексті смислу ми маємо справу вже не з
конкретною річчю/предметом, вміщеною у живий контекст, що блимає мільярдами зв’язків та відтінків, а з мертвонародженим знаком/позначуваним, який є
корисним для спекулятивного маніпулювання елементом в заплутаному семантичному павутинні світу [7].
Також природним є те, що розвиток культури зумовлений конвертацією
смислів, які у неї входять: так, контекст не є чимось незмінним, сталим тощо,
функціонуючи на зразок відкритої системи, структура якої постійно змінюється
під впливом зовнішніх умов. До прикладу, на сьогодні контекст все частіше залишається terra incognita (невідомою землею), «сліпим» зображенням певних
знаків – подібно до сприйняття китайських ієрогліфів людиною, яка не володіє
китайською письмовою мовою [6]. Останнє дає нам можливість зробити висновок про унаочнений характер актуальної комунікації, яка є основоположним
елементом культури. Це пов’язано з тим, що вона (культура), у певному сенсі, є
її (комунікації) репрезентантом, оскільки сама суть першої вимагає наявності
другої. Так, картина – це певний синкретизм (поєднання) відомостей, наявних у
суб’єкта, адже для сприйняття її смислу необхідним є певний базис знань щодо:
колірної гами, фізичних законів матеріального світу, а також особливостей чуттєвого досвіду особистості. Однак вищезазначене унаочнення базується на інших механізмах: так, згідно з окресленою тенденцією, текстові повідомлення
унаочнюються «смайликами», які часом можуть діаметрально змінити смисл,
покладений у текстовому фрагменті; «пости» у соціальних мережах характеризуються мультимедійною синкретичністю та інтермедіальними (міжмедіальними) й інтертекстуальними (міжтекстовими) зв’язками: зображення + текст +
композиція тощо, не кажучи про наявність численних гіперпосилань.
Щодо вищезазначеного елементу, то він надзвичайно схожий з «ідеєю речі» Платона, «натягнутою» на наше сприйняття, яка перешкоджає бачити унікальність конкретної речі/контексту – унікальність, в якій криється таємниця
ноуменального (того, що можна осягнути розумом), «співвимірна» хіба що з та147

ємницею всередині самого сприймача («Я»), а відтак – такою, що робить можливою її осягнення суб’єктом сприйняття [7]. При цьому наша – так звана реальність – це просто невиявлені симптоми неврозів – світ наших хибних уявлень
про життя, які підміняють саме життя [5], тобто своєрідний симулякр («копія»,
яка не має оригіналу в реальності).
Відмітимо, що зазвичай осягнення культури, як і смислів, відбувається за
рахунок мови: це пов’язано з тим, що мовна свідомість базується, знову ж таки,
на мовній реальності (на це, частково, ми вже звертали увагу). Як влучно зауважив із цього приводу російський белетрист В. Пелєвін: того, для чого немає
слова, для багатьох просто не існує. При цьому зрозумілим є те, що розуміння
культури через мову потребує детального семантичного аналізу: так, недостатньо щось помітити у мові і вважати, що це дає нам ключ до розуміння культури. Необхідно детально аналізувати значення мовних одиниць, тільки тоді
можна проникнути в певні особливості культури, обслуговувані нею: так, поверхневий погляд на мову може призводити до зовнішньо непротирічливих один
до одного висновків [3]. Особливо продуктивною у цьому плані ми вважаємо
стилістику мови, оскільки вона деталізовано аналізує найменші відтінки смислу, що виражені особливими засобами мови: певними шарами лексики, авторською пунктуацією та орфографією тощо.
В певному сенсі смисл може розглядатися як дія, але культурна: у такому
розрізі його природа є когнітивною (пізнаннєвою). Відтак, окреслена когнітивна дія є лише приводом, точкою відліку, головне – створення парадоксальної
ситуації (реінтерпретація абсурду, тонка режисура інтелектуальної провокації), розтин смислового потенціалу нудоти як психічної протяжності, у якій
«начеб-то» нічого не відбувається, що передбачає інший методологічний підхід
й іншу техніку мислення, як в креації «твору мистецтва», так і в його рецепції [7]. Для нас тут важливою є побічна згадка про такий складник полісистеми
«форма/зміст» як смисл, точніше – абсурдний смисл, який багато хто вважає
антиподом смислу: мовляв його семантика повністю знівельована. Зазначимо,
що ми не згодні з таким поглядом, оскільки практика доводить, що абсурд – це
уламки традиційного смислу, розташовані так, щоб дискредитувати традиційну
логіку викладу, зміст один одного, приводячи нас до думки про нісенітність
осмисленості.
У цьому контексті цікавим є філософський експеримент американського
філософа Р. Нозіка під назвою «Машина із виробництва особистого досвіду».
Суть експерименту в тому, що існує машина, яка може забезпечити людину абсолютно будь-якими переживаннями. Експеримент змушує нас задуматись, де
межа між буттям і відчуттям буття, змушуючи усвідомити, що ми хочемо
робити певні речі, а не просто отримувати відчуття того, що ми робимо» [2].
Таким чином, результат, як це не дивно, все ж таки не є самоціллю, адже шлях
до нього призводить до розвитку «Я», а через нього й «Іншого/Інших». Так,
текст, що бачиться індивідууму як «сліпе» зображення і в якого – для масової
людини це очевидніше, ніж для когось іншого – немає оригіналу, – це текст як
зображення-симулякр. Тобто нелінійний спосіб читання призводить до запере148

чення існування позначаючого і відсутності авторства. Раніше це стосувалося
кінематографу: часто, знаючи прізвища акторів, не знали імен сценаристів, режисерів, операторів й інших творців фільму [6]. Таким чином, смисл виступає
градієнтом (вектором, який своїм напрямом вказує напрям найбільшого зростання певної величини) культури, який забезпечує не тільки цілісність останньої, але і її існування в цілому. Це пов’язано з тим, що культура є витвором
«Я», яке вливається в «Іншого/Інших», реінтерпретуючись за посередництва
мовної полісистеми, актуалізуючись через її «магічну» функцію.
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ЕТНОКУЛЬТУРОГРАФІЯ АНАТОЛІЯ ФУРЛЕТА:
МАЛЯРСЬКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Етнокультурографія, на наш погляд, – це синтез наукової й мистецької
рефлексії, що поєднує знання філософії етнокультур з їх образотворчим
відтворенням художньо-естетичними засобами. 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.
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, теоретичні і художні методи, наукові й
мистецькі дискурси в єдине ціле. Філософія етнокультури як новітній напрямок
народознавства збагачується, відтак, мистецтвознавчими рефлексіями, образами
мистецтва як «дзеркала» і «задзеркалля» географії, 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 національного «Космо-Психо-Логосу» (Г. Гачев).
Тонке відчуття особливостей часу і простору «інших берегів», занурення в глибини екзистенції, закоріненості 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.
На цьому семіотичному шляху А. Фурлет використовує як язичницьку,
так і християнську символіку.
Із самої глибини міфологічної свідомості давніх слов’ян походить поділ
світу на Яв (земне буття, повітряний простір із Сонцем), Нав (потойбічний світ)
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і Прав (духовний світ богів), структурно представлені у «сонцепоклонстві» художника. Разом вони утворюють Дерево Світу (Життя), його корені, стовбур,
крону, що виявляється на картинах в різних планах і рівнях буття, часто присутніх одне в одному. Символом народження, джерела Життя є «яйце-райце», що
постійно фігурує в образах А.Фурлета як язичницької, так і християнської тематики. Згідно з українською міфопоетичною традицією Світове яйце
пов’язується із правічним Птахом-Соколом, який у Фурлета з’являється в різних іпостасях – від Світового птаха до Дивоптаха, що в подобі жар-птиці, пави,
лелеки уособлює Вирій-Рай.
Уявлення про перетин Яви і Прави художник реалізує через архетип «саду»,
а точніше, «Дивосаду», який на його полотнах нагадує «килим осені барвистої»
(Г.Гірник). Прикрашає фурлетівський дивосад земна й «космічна» флора, в якій
домінують улюблені художником кульбаби, чорнобривці, «квітки Сонця» взагалі.
Навіть посохлі квіти, засушене листя, опалі пір’я птахів виконують символічні
функції іменної візуалізації Нави. Для А. Фурлета це особливий, «сродний» загальній манері творчості світ, де народжуються візії за-буття, марева, сновидіння,
фати-моргани. Звідси походять символи дивовижжя, мани-мари-наслання, чари
чаклунства, що стають «видивом», «дивним дивом». З точки зору міфопоетики
важливого символічного значення набувають іменні ритурнелі «веретена часу»,
терезів (коромисла) земних хронопотів, антропоморфні зображення позаземних
істот, наприклад, «птахолюдей».
До речі, людські подоби, а, скоріше, «даймонії» як візуалізовані душі людей
з’являються на полотнах художника не стільки в земному одязі як такому, скільки в
барвистих аурах, енергоінформаційних шатах – «коконах», а їхні голови увінчують
убори, що нагадують, радше, сакральну атрибутику магічних ритуалів.
Взагалі, багато уваги приділяється язичницьким обрядам («ми – дажбожичі») з атрибутами жертвоприношення, чудернацькими музичними інструментами, матріархальним ставленням до Жінки – Magna Mater. Звідси і
«сарматка», і Мавка на гойдалках, і жінка верхи на коні із павою під Сонцем.
Художник виступає тут як «волхв-міфолог», що відроджує родовий дух «України-Атлантиди» (Артанії) через рух символічно-кольорових структур у часі і
поза часом, у золоті Сонця і з живою водою на Купала. Миттєвості праукраїнської історії закарбовуються в символіці Дивосаду, де біля «колодязя часу» завершується мандрівка Волхва.
Християнський «Дух України» символічно представлений молитовними жінками, чи із палаючою свічкою, чи у човні з вишиваним вітрилом. Сакральна семіотика та ономатологія християнства пов’язується із хрестами і хрестоподібними
зображеннями, пасхальними яйцями і ритуальними чашами, церковними знаменами і дзвонами, дорогоцінними тканинами і митрополичими жезлами. Храми чи
храмові обриси вписуються в «синайські» горизонти, мають «романські» або «готичні» вікна з домінуванням «візантійських» архітектонів. На полотнах відзначаються християнські свята «Вербна неділя», «Великдень», «Водохреща». Окремі
роботи присвячені святим Миколаю і Антонію, митрополитам Андрію Шептицькому та Іванові Огієнку, першому з відомих нам іконописців Київської Русі Аліпію.
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І знову ж таки в малярстві А.Фурлета християнська символіка набуває
етнокультурних вимірів, пов’язуючись з релігійно-естетичними традиціями
українства. Хрестоподібні зображення доповнюються колоподібними, яйцевидними, а різнобарвні кольорові поверхні виписуються декоративними стежками,
що відтворює традиційне вишивання «хрестиком». Деякі картини А. Фурлета
нагадують монастирські тканини, які вишивалися в монастирях, в т.ч. і в якості
ікон, навіть бісером.
Загальна сигнатура Сонця в християнській символіці художніх образів
виявляється в білій постаті янгола Світла, ще й через його протиставлення янголу «чорному», який більше асоціюється із зачарованою ніччю або козацькою
могилою. В цілому християнські імена і символи митця утверджують народну
Мрію про життя в Істині, Добрі та Красі, які уособлюються у Святій Трійці.
З точки зору сучасної семіотики в художніх образах А. Фурлета слід розрізнювати т.зв. «прозорі» та «непрозорі» знаки. Перші являють собою образні
позначки, котрим відповідають реальні предмети чи явища, а другі – у котрих
немає реальних відповідників, і тому вони існують як віртуальні замінники реальності – як симулякри. Розглянемо їх співвідношення на гендерних і геометричних символах творчості митця.
«Прозорі» знаки найбільш адекватно характеризують образи Жінки та
Воїна-козака. Жінку та її «ню» в малярстві А. Фурлета можна теж означити
«видивом». І справді, вона асоціюється, перш за все, з метеликами, які символізують шлях до потойбіччя, є дороговказами і «найменуваннями» Астралу. В
метеликах розкривається природа жіночності з її витонченістю, примхливістю,
грайливістю. У граціозному польоті метеликів угадується мереживо жіночої
психології й тілесності, «виснажливий трунок» (Г.Гірник) жіночої краси. «Прозорі» знаки жіночності світяться у таємничих і звабливих очах, у пишному, часто
золотому волоссі, у загадкових головних уборах, прикрашених інкрустаціями
та аплікаціями. Жінка в образах Фурлета символічно позначається веретеном
життя з ниткою часу, до того ж струмком диму, піщаним годинником, сном метелика, запаленою свічкою, посошком на дорогу. В зооморфному плані вона
асоціюється також з архетипними птахами від пави і лелеки до ластівки і «жінки-беркута», з божою коровкою («сонечком») і тендітною кізочкою або тонконогим конем із птахом на пишному хвості. Загадковість і непередбаченість
жіночої душі репрезентується через гойдалки чи таємничі двері, що ведуть до
«святої» і «грішної» сакральної краси («Європа на бику»). Крім того, жінка
представлена і медіатором сакральних дій через жіночу атрибутику ритуалів,
гадань, імен, сімейних обрядів. В українському культі Жінки вона «прозоро»
позначає породжуюче начало, Матір-землю, дух України, зокрема у митця –
«золото Буковини».
Інший гендерний первень української етноментальності виявляється у зображенні чоловіка-воїна, «хто боронив рубежі», і козацтва, що оспіване в душах, «оплакане ненародженим» (Г. Гірник). Семіотика образів тут складається з
архетипних «прозорих» знаків та імен: козака Мамая (під «Світовим деревом»),
козацького герба, хоругви, шаблі, щита, сагайдака, навіть драбин для штурму
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фортеці. Козак у творчості А.Фурлета виступає як «Воїн Світла» і тому корелюється не тільки з образом світлого янгола, а й з «тоненькою свічкою євшановою». Він часто представлений стилізованим вершником з атрибутами воїна
(від скіфів і давніх русичів до запорозьких «характерників»), позначаючись символікою хреста із сонцем і місяцем або білого птаха з чорними відмітинами.
Сакральність образові козака інколи надають червоні пуп’янки квітів, характерні для народної іконографії.
«Непрозорі» знаки в малярстві А. Фурлета буквально штучно конструюються передовсім як фантастичні об’єкти, що не мають реальних аналогів і навіть імен. Художник використовує метод семіотичної контамінації (поєднання)
різнородних знакових предметів і явищ в один цілісний сигніфікат (знаковий
образ). Це може бути і «людино-птах», і антропоморфний синтез риби-птахарослини, і різдвяне деревце на коні, і чудернацька віртуальна конструкція візчовен-дерево. Міфологічні витоки такого підходу можна побачити у зооморфному вигляді давньослов’янського Семаргла як «чернігівського звіра», зображеного на порталі й капітелях колон Борисоглібського собору в Чернігові:
Бориса і Гліба чернігівський храм
Має зображення – подив вікам:
На капітелі колони, мов сон,
Бачим істоту поміж виногрон.
Тіло – собаки, крила птаха,
Риб’ячий хвіст прикрашає луска.
Звір цей чернігівський родом з казок,
Хвіст свій закручує в вільний танок.
Такого типу зображення характерні для давньослов’янської міфології,
мають «непрозорий», нон-транспарентний характер і перекочували в народну
творчість і професійне мистецтво України, зокрема на полотна А.Фурлета.
Невипадково домінантними для етнокультурографії А.Фурлета є золоті
акорди й жовто-сині кольорові гармонії, адже це архетипні символи рідної
України. Більш за те, декоративні побудови художника часто колористично відтворюють милі йому буковинські пейзажі, барвисту орнаментику народних
строїв й головних уборів, стильові традиції ужиткового мистецтва. Взагалі знаково-орнаментальні форми на полотнах митця нагадують і найдавніші космогонічні орнаменти з Трипільської культури, і літерно-орнаментальну символіку
античних цивілізацій, і декоративний «звукоряд» традиційних українських писанок, рушників, килимів, вишиванок. Кольорова символіка і декоративізм художника утворюють автономний віртуальний світ, духовний ландшафт, де
розкошує душа, споглядаючи Диво з Див – візуалізацію культурної душі України.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І ВЗІЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ РІЗНИХ КУЛЬТУР
У МЕЖАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ МЕГАПОЛІСУ
Специфіка соціокультурного простору мегаполісу характеризується наступними параметрами: висока щільність населення, складна структура, що
складається з безлічі взаємодіючих субкультур (етнічних, конфесійних, професійних, міграційних тощо), що має тенденції до диференціації і подальшому
ускладненню; підвищена інформаційність та наявність значної кількості культурних об’єктів; динамічна неоднорідність процесів, що відбуваються. При
цьому висока щільність населення робить неминучим співіснування поряд
представників різних культур і субкультур. Соціальна взаємодія і комунікація
між ними неминучі, можуть бути ускладнені або носити конфліктний характер.
Субкультурна складність мегаполісного соціокультурного простору – основна характеристика середовища існування сучасної людини, передбачає специфічні механізми адаптації, поєднані з умінням справлятися з подібною
диференціацією середовища, упорядковуючи його і визначаючи своє місце в
соціумі. Соціалізація і інкультурація індивіда тісно пов'язана з процесами ідентифікації і самоідентифікації через належність до будь-якої субкультури. Ці
процеси пов'язані з безперервною зміною соціокультурного середовища, у тому
числі непередбачуваного, а ідентичність не є чітко і однозначно визначеною та
залежить від соціального контексту. Змінюються цінності і уявлення, норми
соціальної взаємодії, так само як може змінюватися на протязі життя приналежність до тих або інших соціальних і культурних груп.
Ідентичність особи в диференційованому просторі мегаполісу в умовах
глобалізації і переходу до постіндустріального суспільства виявляється однією
з найбільш актуальних і дискусійних проблем. Проблема ця тісно пов'язана з
пошуком інноваційних форм трансляції знання, організації діалогу культур, міжособистісного і внутрішньоособистісного діалогу. Сучасна людина, як носій
множинної ідентичності, опиняється в дуже специфічній ситуації, яка може виявитися природньою і навіть не усвідомлюватися в якості проблеми, проте вона
вимагає глибокого осмислення.
Якщо раніше у індивіда був стійкий набір цінностей, мотивів, знань і стереотипів поведінки, то зараз дослідники говорять про гнучку нормативність сучасного представника урбаністичної культури – мешканця мегаполісу.
Британський культуролог С. Холл підіймає проблему децентрації суб'єкта і появу нових форм індивідуалізму у сучасному світі. Процеси, що активно відбувалися в другій половині XX століття в соціокультурній ситуації в цілому, і
зокрема в дискурсі про людину, призвели до формування сучасного індивіда з
плинною і гібридною ідентичністю.
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С.Холл стверджує, що ідентичність формується поступово в ході несвідомих процесів і завжди залишається незавершеною. Він визначає ідентичність
і самоідентифікацію, розуміючи під другим поняттям незавершений процес,
який ніколи не припиняється. Процес самоідентифікації – принципово відкритий і нестабільний, який пов'язаний з нестачею цілісності, яка заповнюється
ззовні нашими уявленнями про те, як нас сприймають інші(1).
Процес самоідентифікації відбувається в просторі динамічного світу, де
неминуче і іноді конфліктно взаємодіють різні суб'єктивні світи. І це призводить не лише до зростання агресії, непорозуміння, але і до можливості появи
третьої позиції. Формування цієї третьої позиції можливе тільки через появу в
публічному дискурсі культурних практик, орієнтованих на цінність культурної
пластичності, процедур саморефлексії і внутрішнього діалогу. Багато в чому
саме ця орієнтація і характеризує культуроцентризм сучасного світу, який особливо повинен актуалізуватися у сфері освіти.
У сучасному дискурсі сучасність описується як процес, в якому ідентичності стають усе більш множинними, причому розрізнення між множинністю і
фрагментарністю в цьому контексті є не істотною. Поняття «фрагментарна ідентичність» широко застосовується у психоаналітичному дискурсі і використовується для опису психотичного рівня організації особистості.
Отже, актуальна дійсність характеризується трансформацією традиційних
форм ідентичності і появою феномену множинної ідентичності. Носій сучасної
культури вимушений інтегрувати в собі різні ідентичності, деякі з них можуть
усвідомлюватися, інші ж реалізуються несвідомо. Сучасний індивід, захоплений зростанням міграційних процесів, вимушений адаптуватися до різних культур не лише зовні, але і усередині себе. Множинна ідентичність реалізується в
складній взаємодії її частин, які можуть вступати в протиріччя. Тому міжкультурна комунікація з усією її неминучою конфліктністю все виразніше починає
реалізовуватися і на індивідуальному рівні, усередині окремо взятої людини.
Фактично проблема відмінності множинної і фрагментарної ідентичності
полягає в успішній адаптації, яка в сучасній культурі все виразніше починає
пов'язуватися з культурною пластичністю.
Інша істотна проблема полягає в необхідності адекватної соціокультурної
взаємодії в зовнішньому середовищі, яке враховуючи субкультурне різноманіття мегаполісного середовища, передбачає розвиток практичних навичок міжкультурної комунікації. Сама по собі комунікація такого роду припускає
наявність знань про сучасну специфіку різних субкультур: уяву про цінніснозмістовну і світоглядну основу, базові норми і межі соціокультурної взаємодії.
Це вимагає опанування нових знань і соціальних практик, або у межах загальної чи додаткової освіти, або, як частіше і відбувається, безпосередньо в процесі взаємодії і комунікації.
Проблема полягає також і в тому, що в мегаполісному просторі співіснує
безліч субкультур з цілком різними соціокультурними параметрами і ідентифікаційними маркерами. І кількість потенційних конфліктів збільшується відпо155

відно кількості представників субкультур із значними відмінностями в параметрах інкультурації як базовими засадами ідентичності.
Сучасність характеризується розширенням культурного обміну і актуалізацією проблеми взаємозв'язку і взаємозалежності різних культур у межах соціокультурного простору мегаполісу. Вирішення реальних і запобігання
потенційних конфліктів вимагає розробки спеціалізованих форм і технік міжкультурної комунікації. Класичного інструментарію, який вирішував би проблему діалогу культур, виявляється недостатньо.
У сучасному суспільстві трансформуються когнітивні і ціннісно-змістовні
настанови, які обумовлюють комунікацію. При значній щільності населення в
мегаполісному просторі, в ситуації субкультурного різноманіття полілог є актуальною комунікативною практикою.
Проте комплексних і системних досліджень, присвячених проблемі полілогової взаємодії, немає. Полілогова взаємодія є важливим ресурсом формування мегаполісного соціокультурного середовища завдяки розвитку вміння
вибудовувати міжкультурну комунікацію.
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КУЛЬТУР-АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО
КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ
Трансформація сучасних цивілізаційних процесів суттєво вплинула на
різні сфери соціокультурного буття, що спонукає до пошуку нових сутніснозмістових властивостей культурного континууму, вироблення відповідних ціннісних орієнтирів соціокультурного мислення. Відбувається становлення нової
парадигми гуманітарного розвитку, в межах якої усвідомлення значення особистісного начала в культурі посилює можливості осягнути поліструктурний характер людського буття, який проявляє себе в процесах пошуку засобів
вирішення життєвих колізій через конструювання власної індивідуальності. Це
спричиняє активізацію гуманітарного наукового дискурсу, в межах якого проблема культури та людини як її суб’єкта постає у різних вимірах осмислення –
філософсько-антропологічному, філософсько-освітньому, культур-філософському,
культурологічному тощо. У значній мірі, ці процеси стали виявом загальнокультурної ситуації, що склалася в історії розвитку усього людиновимірного дискурсу, адже з другої половини ХХ ст. на зміну тенденціям психологізації,
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соціологізму прийшла тенденція культурологізму – пояснення соціального через культурне витлумачення соціуму як феномену, зануреного у культуру.
Оскільки культура відіграє ключову роль у формуванні певного типу
особистості, яка у процесі соціалізації набуває певних світоглядно-пізнавальних
настанов, навичок інтерпретування та оцінки різноманітних інформаційних повідомлень, ідеалів та цінностей, сформованих на засадах конкретної культурної
традиції, осмислення образу людини у контексті культури постмодерну постає
як виразна ознака сучасного культурологічного дискурсу. Саме у вимірах цього
типу культури виглядає логічним залучення потенціалу постнекласичної парадигми гуманітарного знання, яка намагається подолати монологічність традиційного раціоналізму та вийти на рівень усвідомлення буття як багатовимірного
полісемантичного простору запитань і відповідей, де не існує абсолютної істини, а кожна точка зору має право на життя. Разом з тим, сама ситуація антропологічної кризи в епоху постмодерну вміщує певну позитивну інтенцію, адже
сприяє здійсненню парадигмального стрибка з метою вироблення нової епохальної парадигми в осмисленні людини та принципів її існування.
Відтак, можна говорити про зародження нової історичної епохи,
пов’язаної із активними процесами інформатизації та глобалізації, а також переходу до нового типу культури, що будується на системі із новим типом людської свідомості. У цьому зв’язку виправданими є прагнення представників
гуманітарної думки осмислити нові умови існування людини, висунути нові
версії її інтерпретації на основі постнекласичних методологій пізнання й таким
чином розкрити сутність ідеального і/або типового зразка людини сучасної культури. Формування нових теоретичних моделей людини супроводжується намаганням виявити її атрибутивні характеристики, які у значній мірі стають
віддзеркаленням типових рис культури постмодерну, простір якої є дуже мозаїчним та, завдяки динамічності інформаційних технологій, надзвичайно рухливим. Постмодернізм означає новий тип світовідношення, а відтак – нову
парадигму культури. Крім того, нове тлумачення та розуміння людини постмодерном спричинено входженням суспільства у пост-постмодерний період
розвитку, переміною у світобаченні та світосприйнятті. Виходячи з постмодерністської парадигми, у сучасному культурфілософському та культурологічному
дискурсах відбувається формування образу людини майбутнього.
В цілому, трансформація культурних парадигм протягом XX століття зумовила сприйняття культури не тільки в її раціонально доступній формі, а й як
ірраціонального, несвідомого, хаотичного, унікального явища. З огляду на це,
ідеологія постмодернізму шукає основи не для песимістичних прогнозів про
смерть суб’єкта, а напроти – намагається виробити свої рекомендації, як людині
існувати у принципово нових для неї умовах. Як наслідок – перед філософською антропологією та культурологією, які пов’язані із ідеологією постмодерну,
постає завдання вивчення не стільки структурованих аспектів людської культури, скільки внутрішньо-індивідуальних та міжіндивідуальних процесів, що породжують стійки та змінні культурні об’єкти – ідеї, ідеали, образи, оцінки.
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Конструюючи образ ідеалу людини епохи «пост-постмодерну», сучасна
гуманітарна думка визначає пріоритетні тенденції його формування. Мислителі
намагаються відійти від концепції цілісної індивідуальності, від конформістського одновимірного типу людини як витвору цивілізації розуму, поставити під
сумнів ідею існування універсального, уніфікованого, незмінного «Я» та сформувати альтернативний образ людини. Характерним для неї є можливість буття
за умов «полілогу», плюральності соціальних, культурних та пізнавальних
практик, прагнення до самовираження та самоактуалізації, до гармонії із собою,
до задоволення власних потреб та бажань. Відтак, вбачається необхідність виходу людини із світу ілюзій, навіяних телеекраном, у реальний світ, в результаті чого має відбутися екзистенційний прорив до реальності та справжності.
Визначальною рисою людини майбутнього, яка подолає постмодерн, має бути
глибоке усвідомлення справжніх смислів буття, їх пошук, а не всезагальна заспокійливість у «сомнамбулічному сні». Відмінність особистості полягає у тому, щоб існувати осмислено, адже замислюватися про сенс життя – це привілей
свідомості тільки людини. Саме тому життя людини має бути освітлене вищим
метафізичним сенсом. Крім того, важливою рисою образу людини майбутнього
може бути її пасіонарна активність, прагнення творити історичний процес та
здійснювати духовне сходження разом з іншими.
Отже, виходячи з постмодерністської парадигми, в сучасному культурологічному дискурсі формується доволі специфічний образ людини майбутнього. Це не та «класична» людина, яку можна було спостерігати в епоху модерну.
Втім, визначальною рисою людини майбутнього, яка подолає постмодерн, має
бути глибоке усвідомлення справжніх смислів буття.
УДК 37.036.5
Орлова І. М., аспірантка, Національна
академія керівних кадрів культури і
мистецтв (м. Київ)
УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Потреба територіальних громад у корінних перетвореннях зумовила необхідність пошуку нових шляхів і підходів до вирішення всієї сукупності соціальних і культурних проблем. Інноваційний пошук концепцій розвитку установ
культури, розташованих у малих містах і сільській місцевості, в даний час стає актуальним. Це зумовлено, по-перше, прискоренням змін в соціокультурному середовищі села, районного центру, по-друге, зростаючою потребою сучасного
соціуму цих територіальних утворень в якісних соціальних послугах. Значимість
даної проблеми зумовлена також загостреним протиріччям між зростаючою
сьогодні функцією районного будинку культури як центру збереження, розвитку
і споживання результатів творчості місцевим соціумом, а також недостатньо
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адекватною його адаптацією до сучасних соціально-економічних, культурних,
ідеологічних умов українського і європейського суспільства взагалі та територіальної
громади, зокрема.
Для вирішення даного протиріччя необхідна цілеспрямована інтеграція всіх
сил суспільства, необхідна економічна, соціально-політична, духовно-інформаційна
взаємодія всіх елементів навколишнього соціокультурного середовища, бо саме в
цьому просторі жителі місцевої громади себе формують, розвивають, вдосконалюють,
виявляють свою діяльну сутність, відображаючи себе у світі і світ у собі. Коли
установа культури повністю інтегрується у виробниче, соціальне, культурне життя
села чи невеликого міста, вона стає важливим фактором цього середовища, духовною складовою його соціального життя.
Соціокультурне середовище – це складна структура соціальних, матеріальних і духовних умов, в яких реалізується діяльність людини. Середовище будинку
культури є істотною умовою естетичного та культурного розвитку особистості
членів територіальної громади; в той же час під впливом діяльності людини естетичне і культурне середовище зазнає змін. Ось чому необхідно розглядати проблему взаємин людини і середовища в рамках місцевого співтовариства.
Культурно-еcтетичне (художнє) середовище, в якому функціонує і яке
створює будинок культури, є перш за все підсистемою соціокультурного середовища, сукупності історично сформованих факторів, обставин, ситуацій, тобто цілісністю спеціально організованих культурних умов розвитку особистості.
Багато дослідників під соціокультурним середовищем розуміють систему
ключових факторів, що визначають розвиток людини. Це: природне середовище, суспільно-політичний лад, засоби масової інформації, школа, заклади культури, люди, які впливають на культурні й освітні процеси, а також випадкові
події [2, 58].
Будинок культури, розташований в невеликому місті чи селі, завжди усвідомлював життєву потребу в налагодженні контактів між клубом і місцевою
громадою і по можливості зміцнював цей зв’язок на основі принципу співробітництва. Практика показує, що встановлення співпраці – процес багатоскладовий, тривалий і залежить від багатьох факторів. У цьому випадку механізмом
створення соціокультурного простору стає співіснування членів громади, в якому ключовим технологічним моментом служить їхня спільна діяльність. Виникаючи як новації, яскраві, емоційно насичені справи стають значущими як для
всієї громади, так і для окремого її члена. Члени громади усвідомлюють цінність, значимість повсякденного життя, стають активними учасниками повсякденних подій. При цьому сприйняття події здійснюється через спосіб спільного
буття, що реалізується на основі діалогу, який базується на загальних цінностях,
і в результаті якого досягається спільна мета, відкритість учасників, встановлюється рівноправність їх відносин, виникає готовність взаємозбагачення та зближення учасників для вирішення завдань спільної діяльності.
Отже, інтегруючими механізмами комплексу умов розвитку соціокультурного простору є співпраця, спільна діяльність, взаємодія за умови активної позиції всіх суб’єктів соціальної, культурної та виховної діяльності, а
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соціокультурне середовище може бути охарактеризоване як сукупність соціальних, культурних, а також спеціально організованих в установі культури умов,
активна взаємодія яких призводить до вирішення найбільш актуальних проблем
місцевого соціуму [1].
Для будинку культури, розташованого в невеликому місті чи сільській місцевості, актуальним є найближчий соціокультурний простір. При цьому необхідно розрізняти емпіричне сприйняття соціокультурного регіону як механічної
сукупності виховних та культурних установ і цілісний соціокультурний аналіз
оточення будинку культури с точки зору особливостей культури, менталітету, мовних, етнічних і соціальних відносин і т.д. Для соціокультурного простору сільської установи культури мають значення народні та національні традиції в галузі
педагогіки, медицини, культури, які склалися в певному населеному пункті, культурний і освітній рівень населення, тип поселення (селище, село), історична
основа його створення, це є чинники, які впливають на процес становлення людини.
Таким чином, соціокультурний простір сільського регіону – це характеристика комплексу соціальних, культурних, соціально-педагогічних умов розвитку
особистості, які склалися на певній території в результаті історичного, соціально-економічного та культурного розвитку. «Сільське середовище характеризується змішанням різної культури, відсутністю жорсткої форматизованної
структури, перевагою неформальних, нерегламентованих соціальних відносин,
широким діапазоном і різноманітністю форм спілкування, складною багаторівневою системою контактів».
У сучасних соціологічних і філософських дослідженнях є декілька підходів
до визначення природи соціального: інтерактивний, структурно-функціональний,
менталітетно-трансцендентальний, діяльнісний та інші.
Інтерактивний підхід припускає, що зв’язки в соціокультурному просторі
здійснюються завдяки взаємним діям індивідів, включених в загальну систему
діяльності.
З позицій структурно-функціонального підходу соціокультурне оточення
сільського будинку культури необхідно розглядати як цілісну сукупність виробничих, соціальних, освітніх, культурних, громадських закладів та утворень територіальної громади, які взаємодіють між собою і таким чином здійснюють
певний вплив на життєдіяльність місцевої громади.
Менталітетно-трансцендентальний підхід розуміння соціокультурного
середовища поставив етнічну проблематику, а також розглядає абсолютні або
вищі цінності, нормативи, зразки як основу соціальних явищ і процесів.
Якщо говорити про соціокультурне середовище самого будинку культури,
то в ньому можна виділити наступні компоненти:
Архітектурно-естетична організація життєвого простору будинку
культури та його символічний простір: архітектура будинку, дизайн інтер’єрів,
просторова структура глядацького залу, рекреацій, кабінетів, приміщень для
гурткових занять; різні символи – герб, гімн, традиції та ін.
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Змістовно-методичний компонент: змістовна сфера (концепції естетичного та художнього навчання і виховання, програми гурткової роботи та художніх колективів, сценарії проведення свят та інших заходів; репертуар художніх
колективів); форми і методи роботи (гурткова, студійна, концертна діяльність)
Комунікаційно-організаційний компонент: особливості суб’єктів соціокультурного середовища (розподіл статусів і ролей, статевовікові і національні
особливості учасників та керівників гуртків, художніх колективів, їх цінності,
установки, стереотипи); комунікаційна сфера (стиль спілкування суб’єктів соціокультурного середовища); організаційні умови (особливості управлінської культури, наявність творчих об’єднань, ініціативних груп);
Сьогодні перед будинками культури постає завдання цілеспрямованої організації соціокультурного простору територіальної громади, де особливе значення мають: діагностування, проектування і продукування результату її
розвитку. Якщо говорити коротко, то в основі діагностування лежить набір дій,
що дозволяє судити в цілому про середовище та його складові. Проектування –
це, по суті, моделювання простору та прогнозування можливостей середовища.
Продукування висловлює технологію формування та розвитку особистості через середовище, що перетворюється діями суб’єкта на засіб активізації творчості, посилення впливу результатів творчості на місцевий соціум.
Таким чином, перспективним напрямом вдосконалення будинків культури
є концепція соціокультурного середовища, орієнтуються на організацію інтеграційних процесів, взаємозв’язків і взаємодії структурних компонентів різного
рівня організації соціуму, в результаті чого створюється специфічний комплекс
соціальних, культурних, соціально-педагогічних умов розвитку місцевої громади.
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ЦІННІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Багатовимірність людської діяльності як гранично стисла характеристика
способу існування самої людини тримається на фундаменті досить розмитого
але вкрай необхідного поняття “цілісність”. Категоріальні близнюки “теорія і
практика” позначають і охоплюють історичний зміст такої цілісності. Водночас
теорія і практика як дві нерозривні складові людського освоєння світу завжди
перебувають у стані суперечливої єдності. “Висунутість” у незвідане теоретичних моделей, що врівноважуються і корегуються, врешті решт, їх практичним
втіленням з урахуванням тієї ж таки практичної цілі, а також засобів і можливостей їх досягнення постають абстрактною схемою такої взаємодії. Їх дієвість у
тому, що їх конкретний зміст не обмежується рамками заздалегідь визначеного
предмету і отже, не може бути поміщений у “прокрустове ложе” хоча і привабливих, але в будь-якому разі вже вчорашніх, тобто застиглих підходів. Вбачається, що перманентний пошук “древньою-новою” Україною власного місця на
мапі Європи, Євразії і взагалі світового простору висвітлює певну закономірність означеної взаємодії, що може бути у своєму розгляді корисною для визначення шліяхів її подальшого історичного поступу і в першу чергу, програми та
цілей такого поступу. Зокрема спробуємо зосередитись на тезі, яка, як здається,
випливає з вищенаведеного: означена цілісность, що у будь-якому разі повинна
бути знайденою, має визначити характеристики і зміст національної ідентичності.
Будемо вважати формулюванням тези твердження, що ідентичність психологічна означає цілісність особистості, тобто тотожність нашого Я в процесі
змін і росту, а національна ідентичність -це таке ж виконання вимоги тотожності самій собі стосовно певної ( зокрема етнічної) спільноти у процесі змін, але
наповнений відповідним змістом теретико-практичної моделі, що є способом
просування спільноти у невідоме власного майбуття. Тобто, так само як особистість намагається створити а потім відстояти свою ідентичність в умовах змін,
так і етнос намагається створити модель ідентичності у річищі становлення національної самосвідомості. За умови визнання онтологічної та конституційної
приреченості “країни Україна” бути фронтіром, тобто межевою, кордонною територією різних світів, фактично різних культур і втілених цінностей – не будемо занадто прискіпливими у даному випадку до категорій комплементарних і
відкритих, – є небезпека перетворити рятівну в сучасному дискурсі “ідентичність” на чергову і певним чином заплановану самою ментальністю пастку для
масової української свідомості. І це якщо прийняти за основу, що остання існує
або ми думаємо, що її знаємо.
Яку модель пропонує масовій свідомості “еліта”, до якої накопичилось
чимало історичних претензій і новочасних підозр? Останнім , хоча вже достат162

ньо дискредитованим трендом української політики є рух у Європу. Як мислиться таке входження? Звернемось до “офіційно-теоретичних” джерел. “Для
України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання
технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС.
Як невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку. Політичні переваги
інтеграції України у ЄС пов’язані зі створенням надійних механізмів політичної
стабільності, демократії та безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, а виконання
його вимог – інструментом розбудови демократичних інституцій в Україні.” (1)
І що ж тут не так? Якщо спробувати сфорулювати це однією тезою – Україна
ще не стала національно ідентичною, тобто самоусвідомленою цілісністю, а
Євросоюз, здається, припиняє бути такою цілісністю. Таким чином перша складність у налагодженні інтеграції Україна -ЄС у неможливості розглядати кожну
із сторін як завершену сталу сутність. По-друге, якби й так , то які б сприятливі
історико-культурні паралелі не визначали характер відносин окремих держав
(та навіть їх об'єднань і союзів) , в сучасних умовах двостороння взаємодія вже
не може розглядатись як самодостатня та ефективна форма налагодження довготривалої співпраці без розуміння загальної моделі культурного розвитку. Рух
України до європейської інтеграцїї, що активізувався в умовах сьогодення як
одне з найнагальніших питань українського суспільства, насправді віддзеркалює більш глибинну і суттєву проблему. Проблема , на наш погляд полягає в
такому. Намагання України увійти до складу країн- членів Євросоюзу розглядається як безумовне і очевидне благо для самої України. При цьому переважна
більшість самих українців досить приблизно уявляють які саме зобов'язання на
себе має взяти Україна як держава і її народ у зв'язку з таким входженням, а основний політико – пропагандистький акцент робиться на переваги та зручності
демократії з її гуманістичними цінностями і гарантіями прав і свобод особистості. Водночас у той самій масовій свідомості найбільш привабливим результатом такого входження якось само-собою стало встановлення безвізового
режиму з країнами Євросоюзу. Не будемо розвінчувати хибність та достаню
спрощеність такої точки зору. Звернемо увагу на інше. Як свідчить сьогодні
широкий дискурс з даної теми від серйозних науково-теоретичних матеріалів
до царини “блогосфери” епоха “національної ідентичності” вже минула. Наприклад: “Уже даже доказано, что этническая принадлежность не определяется
даже генетически. Только социокультурно. Южная Корея – это давно уже Европа, понимаете? Европа – это вообще не континент. Это образ мыслей. Это
прогресс, демократия, технологии, права человека, экономика, наука, инновации и пр. Как и двадцать первый век – это не номер очередного столетия. Это
дата, когда на планете наступило будущее. Эпоха национальных идентичностей
канула в лету уже в прошлом веке (3).
Дійсно, про що ми говоримо, коли намагаємось встановити національну
ідентичність? Візьмемо в якості критерія радикальну критику Л.Вітгенштеном
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онтологічної сталості ознак особистості. “Я верю, что жил некий человек, которого я (1) видел в таких-то и таких-то местах, который (2) выглядел так-то (изображения), (3) делал то-то и то-то и (4) носил имя "N" в общественной жизни. –
Если спросят, что я подразумеваю под "N", я должен перечислить все или часть
этих характеристик, причем по разным поводам разные. Таким образом, мое
определение "N", возможно, будет "человек, о котором верно все сказанное". –
Но если что-то окажется ложным? – Готов ли я признать суждение "N мертв"
ложным, пусть ложными, как выяснится, будут лишь второстепененные для
меня потробности?(2) Виходячи з наведеного ми ніколи не досягнемо консенсусу
у розуміння націіональної ідентичності, про що свідчать багато слівні та такі ж
нерезультативні спроби побачити і звести ідентичність до території, мови релігії
чи інших вже більш розпливчатих характеристик. Адже у самій формулі нації вже
давно немає , а насправді ніколи не було єдності і тієї ж ясності. «Нация» – это неоднозначное по своей сути слово, иногда оно используется в этимологическом
смысле – люди, связанные рождением, происхождением, – как, например, тогда,
когда говорят о еврейском народе или народе чероки. Но чаще это слово используется в широком смысле – территориальное пространство, его население и правительство, которое управляет им из единого центра, – например, британская
нация. Иногда, когда этимологическое и широкое понимания слова «нация» совпадают, используется термин «националь ное государство”.(4)
І нарешті останнє. У чому ж можна побачити трансформації української
ідентичності? У особливому і радикальному українському внеску у процеси соціокультурного творення. Він полягає в усвідомленні та виведенні у соціальну
дію смислів поняття гіднсть. Кант визначив гідність як основу волевиявлення,
яке протистоїть будь-яким іншим практичним мотивам і зокрема корисливості.
(5) Для українського виміру це зауваження є особливо актуальним, оскільки
розуміння гідності як здатності протистояти саме матеріальним споскусампрямому підкупу, викорстанню політичнї діяльності для швидкого збагачення,
включенню у корупційні схеми – є сутнісною рисою ідентифікаційної трансформації. Важливим є і те міркування, що гідність , на відміну від заслуги як зовнішньої оцінки діяльності, не має інших еквівалентів крім себе самої, тобто є
незамінною і самодостатньою. Тобто євроінтеграція України це тільки зовнішня форма і каналізація процесів трансформації національної ідентичності Це
зовнішній вияв змін ціннісної свідомості.
Внутрішньо він виявляє себе як зростання значущості критерію самоповаги і не потребує, насправді ніяких зовнішніх умов для власного розвитку
окрім умови психологічної ідентичності “Я” про яку йшлось, а саме- збереження і відстоювання гідності кожним громадянином даної країни.
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АМАТОРСЬКИЙ ТЕАТР І СУСПІЛЬСТВО:
АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
Культуру можна вважати основним здобутком людей, адже накопичений
протягом тисячоліть колективний досвід став підсумком життєвих шляхів
окремих особистостей, спільнот і людства в цілому. Цінності утворюють основи людського буття, придаючи йому зміст, вони задають спрямованість і вмотивованість людського життя, надаючи сенс людській життєдіяльності. Але на
думку деяких науковців цінності не є формулами згоди, адже вони спонукають
до критичного і рефлексійного осмислення дійсності [2, 56]. І важливими завданнями театрального мистецтва, яке здатне віддзеркалити внутрішній стан
героя п’єси у певних умовах через особистість актора, є змусити глядача сучасного аматорського театру задуматись над власним життям, проілюструвати ситуації, у яких він може опинитися, наштовхнути на варіанти вирішення
проблем, з якими стикаються глядачі у звичайному житті.
У людини завжди є свобода вибору, але на рівні духовності її поведінка
визначається вищими цінностями, які виконують функцію мотивації. Деякі науковці, наприклад, американський психолог Абрахам Маслоу назвав їх цінностями буття у значенні опису світу, що сприймається людиною у момент пікових
переживань. Штучно створити їх та змусити публіку до співчуття і співпереживання можна у театрі, зокрема і в аматорському. Він відносив до цінностей буття такі категорії, як «істина», «добро», «краса», «інтегрованість», «єдність
протилежностей», «унікальність», «довершеність» тощо, припускаючи, що до
цінностей буття в глибині душі прагне переважна більшість людей [4, 61-62].
Побутує думка, що в структурі абсолютних цінностей містяться «Добро як
якість життя; Краса як вияв життя і принцип гармонії; Істина як результат функціонування Краси в якості балансу; Істина, що з’єднується з Добром, як єдність людського роду в його досконалості» [1, 151].
В житті, як і у театрі, люди перебувають у пошуку відповідей на одвічні
питання щодо існування, розквіту або занепаду цивілізації. Мінливість сучасного світу, складнощі у суспільно-політичному житті, екологічна криза можуть
дещо ускладнити процеси ціннісного самовираження та саморозвитку особистості через нівелювання її цінностей. В сучасній Україні у складний період тра165

нсформації суспільства, коли відбуваються пошуки істинних цінностей, саме
культура у проекції життєвого досвіду на сцену аматорського театру дозволяє
ствердити власну самоцінність та унікальність особистості самодіяльного актора. Від задіяного у п’єсі актора аматорського театру вимагаються певні дії, що
залежать від визначеної ролі. В суспільстві у стандартних ситуаціях людина
також розігрує стандартну роль, намагається пристосуватися до конкретних
умов, адже людина не може існувати відокремлено від суспільства. «За межами
драми, – писав відомий американський культуролог Пітирим Сорокін, – не може бути ролі, оскільки роль можлива лише в контексті всіх ролей. Що б не робив ізольований індивід, ніяка із його дій не являє собою ані соціального
явища, ані найпростішого утворення» [5, 70-71].
Окрім того, як зазначає український мистецтвознавець, соціолог художньої культури, культуролог Неллі Корнієнко, театр у взаємодії з суспільством
здатен створювати і транслювати у майбутнє соціальні установки на тип поведінки людини, її стосунки з оточенням, адже природа людини є такою, що все
запозичене зі сфери культури і мистецтва та відтворене в уяві продовжує існувати для неї як реальність [3, 4]. В аматорському театрі спілкування між акторами відбувається одночасно через духовні витвори (художні образи) і
безпосередньо через практичний характер переживання, що веде до закріплення
в структурі особистості здатності до співчуття, залучає людину до співучасті у
житті інших людей та в результаті сприяє власній творчій самореалізації у суспільстві.
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КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ДО ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ
Сьогодні вивчення інформаційних технологій входить до проблемного
поля різних наукових дисциплін, серед яких філософія, соціологія, психологія,
інформатика, лінгвістика. Однак кожна з цих наук вивчає інформаційні технології під своїм кутом зору, розкриваючи лише окремий аспект, ігноруючи при
цьому зв’язок із процесами сучасної культури. Тому так важливо дослідити
трансформаційні процеси в сучасній культурі під впливом інформаційних технологій у межах культурології.
Праць, які торкаються проблеми трансформаційних процесів у сучасній
культурі, на сьогодні є досить багато. Так, концепція постіндустріального та інформаційного суспільства розроблялася в дослідженнях Д. Белла, З. Бжезинського,
Е. Масуди, глобалізаційні процеси вивчали З. Бауман, У. Бек, П. Бурдьє,
Ф. Фукуяма. Становлення глобальної культури і новітні інформаційнокомунікаційні технології в глобальному масштабі були предметом розгляду таких авторів, як Ж. Бодрійяр, М. Кастельс, Д. Нейсбіт, Г. Рейнгольд, Е. Тоффлер.
Зокрема, у працях М. Кастельса звертається увага на розвиток і вплив на культурні процеси Інтернету. Віртуалізацію як особливість постіндустріального суспільства розглядали німецькі дослідники А. Бюль, М. Паетау.
Однак, незважаючи на досить широкий спектр і кількість наукових досліджень, у вивченні проблеми впливу інформаційних технологій на культуру відсутні чіткі визначення багатьох понять, а також переважають технократичні
підходи та прикладні аспекти. Тому проблематика інформаційних технологій у
культурі вивчена недостатньо, що відкриває широкі можливості для дослідницької діяльності та культурологічного аналізу.
В аналізі змін у культурі, що відбулися внаслідок процесів інформатизації,
пов’язаних із прискореними темпами суспільного розвитку, культурологи використовують такі поняття, як «традиційна культура», «техногенна культура», «інформаційна культура», «комп’ютерна культура». На жаль, дослідники не завжди чітко і
достатньо повно розкривають ці терміни, не пояснюють взаємозв’язок між ними,
тим більше міру їх входження в поняття сучасної культури та їх роль у формуванні
останньої. Приміром, під комп’ютерною культурою прийнято розуміти певний рівень знань, умінь і навичок володіння комп’ютером як основним інструментом обробки інформації, що використовується у професійній та повсякденній діяльності
людини, а також для творчого пошуку різних способів конструювання нових продуктів матеріальної і духовної культури. При цьому одна з сутнісних характеристик
комп’ютерної культури полягає в появі нових форм культурного буття людей, но167

вих видів спілкування і взаємодії, в трансформації способів культурної комунікації
на основі застосування інформаційно-комунікаційних технологій.
Поняття інформаційної культури розуміється як «сфера культури,
пов’язана з функціонуванням інформації в суспільстві і формуванням інформаційних якостей особистості» [1, 57]; «інформаційна діяльність аксіологічного характеру, тобто обумовлена цінностями культури» [2, 15]; «якісна характеристика
життєдіяльності людини в сфері отримання, передання, зберігання та використання інформації, де пріоритетними є загальнолюдські духовні цінності» [3, 28].
Змінюють процес комунікації, способи доступу до інформації та способи
її засвоєння такі форми культурної сфери, як цифрові інсталяції, медіа-галереї,
онлайн-музеї, віртуальні спільноти дизайнерів, художників, письменників і поетів. Завдяки їх інтерактивності процес комунікації перестає бути просто одностороннім процесом сприйняття і перетворюється на процес взаємного
навчання. Процес комунікації в інформаційному суспільстві активізує зв’язок
між стійкою традиційною культурою (цінності, релігія, знання, успадковані від
попередніх поколінь) та динамічною масовою культурою (відео-кліпи, серіали,
відео- і комп’ютерні ігри, блоги тощо), між елітарною і популярною культурою,
між етнічною, національною та чужорідною культурою. Комунікація в інформаційному суспільстві стає вирішальною вимогою, оскільки інформація, в тому
числі і в сфері культури, постійно застаріває й оновлюється.
Говорячи про радикально нові тенденції в розвитку культури, пов’язані із
збільшенням обсягів інформації, комп’ютерних та мережевих технологій її зберігання і передання, зростанням аудиторій і масштабів впливу телебачення, радіо, мобільних засобів зв’язку та Інтернету, варто також звернути увагу на
розширення масштабів діяльності внутрішньо-культурних утворень: хакерів,
кракерів, кардерів, фішерів, фрікерів, спамерів, геймерів та ін.
Так, основою формування субкультури геймерів стала комп’ютерна гра як
одне з втілень «віртуальності». Геймерський рух охоплює сьогодні все нові соціальні групи і категорії осіб. Серед специфічних цінностей найбільше значення
для геймерів мають перебування в ігровому просторі і визнання в співтоваристві
геймерів, отримання інформації без обмеження, освоєння нових комп’ютерних
технологій та ін. Разом з тим, ігрова комп’ютерна культура при всій її зовнішній
привабливості, завдяки видовищності та барвистості, і досить глибокому проникненню в молодіжне середовище виявляється неоднозначною за своїм впливом на
суспільство. З одного боку, надмірна захопленість комп’ютерними іграми призводить до негативних наслідків, пов’язаних з погіршенням фізичного здоров’я та
психологічним станом людини. З іншого боку, ігри – це джерело інформації; вони
стимулюють освоєння нових комп’ютерних технологій, вивчення іноземних мов,
дають змогу зняти емоційну напругу, сприяють розвитку логіки, тренують реакцію і т. д. Крім того, комп’ютерна гра, володіючи рядом переваг перед традиційними методиками, починає активно використовуватися в освіті, про що свідчить
тенденція до гейміфікації – використання ігрового мислення і динаміки ігор для
залучення аудиторії і вирішення завдань, перетворення чого-небудь на гру.
Субкультура хакерів, так само як і субкультура геймерів, чітко відображає
перетворення, які відбуваються в сучасній культурі, і стає прикладом для наслі168

дування серед молодого покоління. Хакери сприяють утворенню нових ціннісних орієнтацій молоді, активно ініціюють значні зміни в суспільства, зокрема
розробку та впровадження периферійних приладів і пристроїв моделювання та
віртуальної присутності в цифровій системі. Крім того, хакери створили значну
частину програмного забезпечення комп’ютерів, актуалізували кіберпростір, а
нині активно протистоять комерціалізації та привласненню будь-якими державними органами високошвидкісних комунікаційних магістралей мережі, керуючись правом загальної доступності і безоплатності інформації.
Такий спектр взаємодії і взаємопроникнення інформаційний технологій і
культури не є вичерпним, позаяк комп’ютерні технології відкрили перед людством безпрецедентні можливості. Безперечно, поряд з розширенням меж творчості,
формування нових видів мистецтва, самоосвіти тощо вони породили новий вид
культури, який, будучи складним і багатоплановим феноменом, незалежно від
своєї назви, вимагає ґрунтовного культурологічного осмислення та аналізу.
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ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
НА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
Духовний розвиток особистості включає в себе систему ціннісних морально-етичних та національно-культурних орієнтирів, що реалізуються у
суб’єктивному виборі ідеалів, об’єктивній системі оцінок і конкретних вчинків
людини. Формування духовного світу особистості – справа надзвичайно складна,
особливо в наш час – з його протиріччями, проблемами, деформаціями цінностей.
Духовна сфера життєдіяльності особистості утверджується як провідний напрям її
виховання та розвитку під впливом різних соціально-культурних факторів.
Національно-культурні, духовні цінності, загальна культура та культура
спілкування у своїй основі спирається на глибоку моральну культуру. Сьогодні
значно актуалізується проблема виховання ціннісних орієнтацій – духовних,
загальнолюдських, національних, які значно впливають на соціалізацію особис169

тості. Особливого значення набуває проблема виховання та збереження духовних цінностей молодого покоління, системи культурних та духовних цінностей,
які лежать в основі людського буття.
Сукупність духовних цінностей складає культурний код народу. Базовими цінностями сучасного українського суспільства є: духовність, сімейні
цінності, свобода, мир і злагода, національно-культурні цінності, патріотизм
[5, c.87]. Адже, національно-культурні цінності, їхній вплив на духовний розвиток особистості спрямоване на вирішення однієї з найактуальніших проблем
сучасності – формування через духовне наставництво, духовну взаємодію батьків, сім’ї, інших соціальних інститутів, – духовно-морального ідеалу особистості.
Теоретичне обґрунтування значущості духовних цінностей достатньо
глибоко вивчають Н.Бабенко, О.Бєлих, О.Олексюк, Б.Нагорний, Д. Чернилевський.
Теоретико-методологічні засади духовних цінностей знайшли своє відображення у
працях В.Андрущенка, Л.Губерського, М.Євтуха, В.Кременя, Б.Лихачова, М. Нікандрова, Т.Петракової. Окремі аспекти проблеми людини та її духовних цінностей
були розглянуті в дисертаційних дослідженнях Д.Балдинюк, О. Баришнікової,
В.Вексельман, Г.Гуменюк, І.Гущиної, О.Зубарєвої, Г.Хруслова та інших.
Будь-яке суспільство на кожному етапі свого розвитку виробляє певну
систему духовних, соціальних і моральних цінностей, свої ідеали, норми і правила поведінки та зацікавлене в тому, щоб кожна людина, сприйнявши і засвоївши їх, змогла жити в цьому суспільстві, стати його повноцінним членом.
Формування цінностей та ціннісних орієнтацій є безперервним процесом соціалізації особистості, що відіграє важливу роль у процесі її становлення та формуванні духовної культури. З іншого боку, як стверджує О.Галус, на
соціалізацію особистості великий вплив мають різноманітні стихійні, спонтанні
процеси, які відбуваються у навколишньому середовищі. Тому сумарний результат таких цілеспрямованих і стихійних впливів не завжди передбачуваний і
не завжди відповідає інтересам суспільства [2, 74].
Національно-культурні цінності, уявлення, установки і аксіоми – це
продукт нашої історії та культури, який пройшов багатовікову еволюцію. В цій
системі цінностей особливою і основною цінністю є особистість. Американські
вчені, як зазначають О.Галус, Дж. Мід, Е.Еріксон, К. Роджерс, значну увагу
приділяли феномену ідентичності, яка формується в індивіда соціальними процесами, що у свою чергу детермінуються соціальною структурою. Вони вбачали завдання науки в осягненні культурно-духовного змісту суспільних феноменів, а не
формування певних принципів, які б приносили користь суспільству.
Досліджуючи духовні цінності національної культури В.В.Карлова зазначає, що цінності сучасного покоління – це духовні цінності, що належать
народові, національній спільноті й становлять основу їх існування та розвитку.
Вони відіграють в житті суспільства роль особливих інтегруючих, соціалізуючих, комунікативних засад і, виступаючи у формі ціннісних настанов, орієнтацій, соціально-політичних ідеалів, ідей, утворюють духовно-ціннісне ядро
національної самосвідомості [3].
Досліджуючи особливості української ціннісної системи, Г.Ситник до основних українських національних цінностей відносить: державний суверенітет,
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територіальну цілісність, демократичні основи розвитку, працелюбство, духовність, сім’ю, рівноправність народів, які населяють Україну, самовідданість під
час захисту Батьківщини, соціальну справедливість, колективізм, матеріальне
та духовне надбання народу України, миролюбність, толерантність, доброзичливість. Підставою для класифікації пріоритетних національних цінностей дослідники вважають форми духовного життя і духовної діяльності такі як:
суспільно-політична сфера, правові відносини, мораль, релігія, мистецтво, науково теоретична діяльність та інші ділянки духовної культури. До цінностей
політичного життя належать: розбудова національної державності, досягнення злагоди в суспільстві, соборність, утвердження демократичних принципів
співжиття, забезпечення реального суверенітету. До правових цінностей вони
відносять: досягнення гармонії прав і обов’язків громадян, повагу до закону,
правове забезпечення функціонування української мови тощо. Вищими цінностями (абсолютами) є добро, справедливість, гідність, гуманізм, патріотизм,
працелюбність, дружба, любов, вірність. Саме на вищих цінностях ґрунтуються
моральні пріоритети українського народу [4, 369-370].
В українському суспільстві однією із традиційних національнокультурних цінностей є сім’я. Сім’я є природнім середовищем, в якому справляють взаємний вплив погляди декількох поколінь, еволюціонують, особливо в
умовах радикальних змін у суспільстві, стосунки між батьками, сімейні правила, звичаї. Сімейні традиції є поєднанням суспільних традицій у тій мірі, в якій
вони відображаються в житті сім’ї, та специфічних норм і правил, прийнятих у
кожній конкретній родині з унікальними для кожної окремої сім’ї культурноісторичними ознаками. Вони виступають як певні моделі поведінки, культурні
зразки та норми моральних відносин. Їх існування у сім’ї залежить від характеру стосунків, діяльності та впливу соціокультурних чинників. Вбираючи в себе
культуру, людина набуває свого духовного змісту – моральних уявлень, поглядів, стереотипів поведінки і самовираження, естетичних смаків тощо [1, 37].
Отже, в основі духовно-національного відродження мають бути цінності,
які зрозумілі і близькі кожній людині, незалежно від її політичних, релігійних,
культурних та інших поглядів і переконань, становища в суспільстві. Відкриття
українському народу такого роду цінностей і становить головні завдання сучасної культури, сенс того, що можна було б назвати новою духовністю. Здатність до такого оновлення залежить від того, які суспільно корисні цінності,
духовна культура будуть прищеплені особистості сьогодні.
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2. Галус О.М. Соціалізація особистості: сутність, концептуальні підходи у наукових
теоріях, напрямах, школах//Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних
технологій Університету "Україна"/ О.М. Галус. Хмельницьк. – 2010. – № 2. – С. 69-75.
3. Карлова В.В. Духовні цінності в структурі національної самосвідомості: українські
реалії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.akademy.gov.ua/ej/ej11/t
xtx/10kvvsur.pdf.
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Секція V
Державно-правові тенденції розвитку сучасного
українського суспільства: теорія і практика
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УДК 323.3-057.34(477)
Биркович Т. І., доктор державного управління, доцент, завідувач кафедри державного управління і права Київського
університету культури (м. Київ);
Татаренко М. Г., кандидат педагогічних
наук, доцент, Київський національний
університет культури і мистецтв (м. Київ)
ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Одним з пріоритетних завдань щодо успішного управління державою є
створення ефективної державної кадрової політики, яка дозволила б протистояти сучасним проблемам, пов’язаним з анексією Криму, війною на Сході України та тривалим російсько-українським конфліктом.
Російсько-український конфлікт не є «локальною», «периферійною» подією – він має регіональний і глобальний вимір і містить виклики та загрози
світовій системі безпеки. Анексія Криму, ситуація на Сході України перетворюються на масштабний «заморожений конфлікт», що загрожує безпеці і стабільності не лише на європейському континенті, але й у світі в цілому [1].
Реформування і модернізації державної служби України високопрофесійними, ініціативними, патріотично налаштованими, моральними управлінськими
спеціалістами, здатними взяти на себе відповідальність й успішно вирішувати
назрілі загальнодержавні та регіональні проблеми є одним з основних принципів реалізації кадрової політики в українському суспільстві.
Необхідність створення в Україні професійної, стабільної, високоефективної, авторитетної державної служби, здатної відповідати на виклики сьогодення, користуватися його довірою і повагою, ставлять підвищені вимоги саме до
керівного персоналу державної служби України. Так як, професійне та моральне наповнення керівного персоналу державної служби України дозволить успішно вирішити назрілі загальнодержавні та регіональні проблеми.
Однак загальна управлінська та органічно пов’язана з нею кадрова ситуація залишаються поки що незадовільними. Керівний персонал (і не тільки) у
сфері державної служби не підготовлений до вимог що вимагає українське суспільство, які відбулися після Революції Гідності 2013-2014 рр. Зокрема, хочеться звернути саме увагу на моральну складову державних службовців, адже в
моралі зафіксовані загальнолюдські цінності, життєво важливі для пересічного
громадянина і державного службовця, бідного і багатого, молодого і похилого,
ті цінності, без котрих неможлива організація державного управління. Від рівня
моральної культури значною мірою залежить успіх чи невдачі тих чи інших соціальних перетворень, їх спрямованість та ефективність.
Необхідно зазначити, що існуючі підходи до управління керівним персоналом у сфері державної служби ще не повною мірою відповідають сучасним
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вимогам, європейським стандартам, ураховують пріоритети нової державної
кадрової політики, адже на нього покладається основне завдання оберігати національну ідентичність, територіальну цілісність та природні багатства держави, а з іншого боку вміти «підлаштуватись» під цивілізаційні стандарти
європейських вимог.
З боку економічно розвинених держав декларуються уніфіковані та стандартизовані критерії вимог до змісту діяльності кадрового потенціалу, дотримуючись яких можна втратити імперативи національної ідентичності у творенні
державної політики в цілому. Саме тому сьогодні Українська держава має віднайти адекватну формулу нарощення кадрового потенціалу аби з одного боку
вписатися в сучасні глобалізаційні процеси і зайняти в них достойне місце, а з
іншого не втратити власної національної ідентичності.
Отже, щоб мати можливість в першу чергу реалізувати власні національні
інтереси, сповідувати свої управлінські цінності, наслідувати свої звичаї та норми системи державного управління необхідно мати, в першу чергу, професійний, патріотично налаштований та високоморальний кадровий потенціал
державної служби. Це вказує на потребу формування принципово нового типу
кадрового ресурсу в Україні, який має запобігти зіткненню вітчизняних реалій
із певними стандартами світового розвитку. Необхідно виробити нові ефективні
механізми державного управління та кадрового забезпечення державної служби
України використовуючи світовий та європейський досвід, при цьому відстоюючи економічні, політичні та культурні цінності українського народу.
Література:
1. Російсько-український конфлікт: стан, наслідки, перспективи розвитку подій
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УДК 342.7
Вільчинська І. Ю., доктор політичних наук,
професор, Київський університет культури
(м. Київ)
ОСНОВНІ КОНСТИТУЦІЙНІ ІДЕЇ ВАСИЛЯ СТУСА
4 вересня прогресивне людство вшановує день пам’яті видатного українського поета-шістдесятника Василя Стуса, який у цей день 1985 р. за не до кінця
встановлених обставин загинув у карцері радянської виправно-трудової колонії
сурового режиму для засуджених за «особливо небезпечні державні злочини», що
розташовувалася у селищі Кучино Чусовського району Пермської області.
Про значення творчого доробку В. Стуса для світової культурномистецької спадщини свідчить хоча б той факт, що однією з причин розправи
над українським опозиціонером радянському режиму вважають те, що нобелівський лауреат Генріх Бьолль висунув кандидатуру поета на здобуття Нобелівської премії з літератури. Напевно, немає сумнівів, що таке світове визнання
відомий український дисидент – представник культурно-просвітницького напряму В. Стус здобув не лише завдяки власному літературному хисту.
У 1992 р. на території колишнього виправного табору системи ГУЛАГу
ВС-389/36 у 130 км від Пермі було облаштовано Музей історії політичних репресій «Перм-36». На початку березня 2015 р. керівництво музею заявило про
початок процесу самоліквідації, оскільки не витримує тиску місцевої державної
адміністрації. Колишній міліцейський куратор радянської колонії суворого режиму № 36 А. Терентьєв завив, що музей – це наклеп на чесну радянську виправну
систему, що він повністю ґрунтується на профашистській і антидержавній ідеології, пропагує «бандерівщину», а в колонії сиділи лише «бандити, карателі, шпигуни, дисиденти» [1].
Свого часу у колонії «Перм-36» перебувала низка відомих радянських дисидентів, серед яких українці С. Ковальов, В. Марченко, Н. Щаранський,
Л. Лук’яненко та ін.
Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що на місці Музею політичних репресій
відкриють національний державний меморіал ГУЛАГу… Такі дії російської влади
свідчать про намагання, з одного боку, дискредитувати дисидентський рух, зокрема український, а з іншого – реабілітувати дії радянських карателів.
Відтак, у світлі останніх подій звернення науковців до дослідження опозиційної діяльності українських дисидентів не втрачає своєї актуальності.
Стус Василь Семенович – український поет, громадський діяч та активний учасник дисидентського руху 60-80-х років ХХ століття. Серед найвідоміших праць В. Стуса «З таборного зошита» (1982), «Лист до президії Верховної
Ради СРСР» (1976), «Я обвинувачую» (1975) та ін.
Основна ідея поезії В. Стуса – збереження людської гідності та боротьба
проти свавілля радянського режиму.
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Насамперед він критикує конституційний устрій УРСР та СРСР загалом,
звинувачуючи радянську владу в порушенні прав та свобод людини, зазначаючи у «Листі до Президії Верховної Ради СРСР»: «Народ ще тільки осмислює
конституційні простори своєї свободи, а уряд уже стріляє» [2].
Політика радянської влади, на думку В. Стуса, – антигуманна, що проявляється в обмеженні основних свобод людини, які є невід’ємними атрибутами
демократичного конституційного устрою: свобода слова, свобода совісті та
свобода пересування. Порушенню свободи слова, на думку поета, сприяє пануючий у СРСР високий рівень цензури, свобода совісті підлягає переслідуванню
відповідно до державної політики наукового атеїзму, відсутність паспортів у
сільського населення обмежує свободу пересування значної кількості населення. «…в інтересах нашого суспільства свято оберігати індивідуальні людські
права. До таких прав я відніс би право мати світ у собі – право мислити, мати
свої переконання, світогляд, характер, звички – ті мінімальні права, які майже
не різняться від звичайних здатностей» [2].
У віршах «За літописом самовидця» та «Сто років, як сконала Січ…»
В. Стус проголошує трагедією українського народу відсутність державності та
наявність пасеїстичної віри, яка позбавляє народ агресивності у захисті національних інтересів. Основне завдання українського народу – це боротьба за свою
гідність та незалежність. Поет наголошує, що державна політика Радянського
Союзу не дає можливості розвиватися національним культурам республік
СРСР. На жаль, знову ж В. Стус не до кінця розуміє основні завдання опозиційної боротьби: «…мою любов до рідного народу, занепокоєння кризовим
станом української культури закваліфікували як націоналізм…» [2].
Зразком боротьби за свої права та національний розвиток для українського народу та інших народів Радянського Союзу, на думку, В. Стуса, мають стати поляки, які виступили проти свавілля режиму В. Ярузельського. Водночас
В. Стус додає, що Україна не готова до консолідованої боротьби через відсутність єдиного руху опору та «святого» патріотизму. Аналізуючи можливості
аналогічних рухів у Радянському Союзі, поет виокремлює їх два основні типи –
національно-патріотичний та профспілковий. Національно-патріотичний, на
його думку, не матиме успіху, адже його основою має бути національна інтелігенція, яка була знищена у республіках СРСР ще у 20-50-х роках ХХ ст. Тому
найефективнішим шляхом захисту прав людини та покращення соціальних
умов життя є профспілковий рух, позаяк він висуває універсальні вимоги, які
охоплюють всі прошарки населення: право на житло, на нормальні виробничі
умови праці та гідну зарплатню.
У своїх записах В. Стус приділяє значну увагу становищу «сучасної»
української інтелігенції та її ролі у національному розвитку. Діяльність Гельсінської групи В. Стус називає «вищою математикою», незрозумілою широким
масам, «боягузливо-респектабельним рухом», приреченим на поразку без підтримки населення та чіткого проекту реформування політичного режиму Радянського Союзу. Цей рух не висував жодних соціальних та політичних вимог, а
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займався лише одиничними випадками. Така поведінка призвела до поширення
серед радянських дисидентів «соціального песимізму».
Отже, можна зробити висновок, що основними політичними ідеями В.
Стуса є реформування держави на демократичних засадах, боротьба українського народу за незалежність, звільнення від психології рабства, відродження
української інтелігенції як необхідної умови розвитку українського народу як
політичної нації.
Література:
1. Музей истории ГУЛАГа «Пермь-36» под угрозой закрытия [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://museumshevchenko.org.ua/post.php?id=554&lang=ru.
2. Словами за права: одвічна боротьба Василя Стуса [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://h.ua/story/345092/news_897021.html#ixzz4JwdrlPp7.

УДК 342.7
Рева Т. С., кандидат політичних наук,
Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв (м. Київ)
ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ПОЛІТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ М. РУДЕНКА
Одним з наймасовіших напрямів дисидентського руху був правозахисний,
метою якого став захист основних прав та свобод людини, проголошених у Гельсінському акті (1975 р.). Представники руху виступали з критикою радянського влади та підтримували побудову суспільства на засадах демократичних
цінностей. Однією з головних постатей цього напряму був голова Української
Гельсінської групи – М. Руденко. Основними представниками правозахисного
руху були М. Руденко.
Микола Данилович Руденко –письменник, поет, публіцист, правозахисник.
До його творчого доробку належать 8 збірників поезії, понад 20 романів та такі
публіцистичні праці як «Економічні монологи. Нариси катастрофічної помилки» (1978), «Формула енергії прогресу як світова константа» (1997), «Рівновага
багатства абсолютного й багатства відносного» (1997), «Сила і слабкість Адама
Сміта» (1997), «Енергія прогресу. Нариси з фізичної економії» (1998) тощо [3, 25].
У політичні концепції М. Руденка виділяють два основні вектори: критика сталінізму та фізіократична концепція комунізму.
Натхненний ХХ з’їздом КПРС правозахисник пише лист М. Хрущову, в
якому висловлює підтримку курсу розвінчування культу Й. Сталіна. Основною
причиною успіху останнього він вважає рабську психологію населення, заслуги
якого протягом тривалого часу видавалися за досягнення царів та полководців.
Руденко розглядає основні риси сталінського режиму: відсутність виборчого
процесу, регулювання відносин між органами державної влади та партійним
апаратом, відповідальності депутатів перед народом, а також надмірна бюрократизація державного апарату.
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Відсутність виборчого процесу полягає у фактичній дискримінації за часів Й. Сталіна виборів на всіх рівнях, оскільки вони мали суто директивний характер, тобто населенню пропонувався один кандидат. М. Руденко називає
бюрократа машиною, яку створив Й. Сталін для утвердження свого абсолютизму. Відсутність регулювання відносин між органами державної влади та партійним апаратом призвела до їх зрощення, а за відсутності імперативного
мандату народ «служив» управлінцям, а не навпаки [1, 87].
Наприкінці листа М. Руденко дає власне бачення реформ демократизації
політичної системи суспільства і закликає: ввести таємне голосування для уникнення маніпуляцій і розширення списків кандидатів; збільшити кількість політичних партій, адже конкуренція сприятиме і їх розвитку, і держави; змінити
систему виховання із «зазубрювання істин» до їх пояснення та обговорення,
адже це формує розвинуте критичне мислення і у партійців, і у суспільстві в
цілому.
У праці «Економічні монологи» правозахисник порівнює марксизм з фізіократичною теорією Ф. Кене та ідеями В. Вернадського і наголошує, що основою будь-якого розвитку є енергія природи, тому її мають визначати як
головну вартість. Саме такий підхід до економіки та суспільного розвитку забезпечує майбутнє. М. Руденко ґрунтовно аналізує марксизм та ленінізм і наголошує на необхідності відмовитися від ідей К. Маркса та Ф. Енгельса, адже за
своєю суттю вони помилкові. Головна помилка марксистів – визнання критерієм вартості людську працю, а не природу. Це той хибний шлях, на який ступила
спочатку російська культура, а згодом радянська. Теорія А. Сміта коштувала
радянському народу мільйонів життів, позаяк нехтувала природою як цінністю.
М. Руденко зауважує, що сталіністи спотворили поняття комунізму, що походить від слова комуна – спільне, а не державне. Для побудови комунізму та розвиненої економіки в Радянському Союзі потрібен комуністичний капіталізм,
базисом якого має стати кооперативний капітал – на кшталт ленінського НЕПу.
На думку М. Руденка, СРСР переживає глибоку кризу, особливо в економічному секторі, причиною чого є односторонній розвиток важкої промисловості та видобування і продажу корисних копалин. Ці виробництва є обмеженими
та шкідливими для природи та людини, адже фактично не створюють нового
продукту, а лише перетворюють природний. Для порятунку економіки М. Руденко пропонує розпочати реформу зі сфери сільського господарства, що допоможе уникнути масових скорочень на підприємствах:
- створення вільного ринку для продуктів сільського господарства;
- введення права на вільний вихід із колгоспів та наділення сільського
населення ділянками шляхом справедливого жеребкування;
- при виході з колгоспу кожен має отримати свою частку від спільних
багатств;
- повернення землі статусу головного джерела вартості;
- виведення з державного сектору всіх суміжних із сільським господарство сфер – легкої промисловості, сфери послуг (ресторани, магазини) та харчової промисловості [1, 167].
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Отже, основні політичні ідеї М. Руденка представляють синтез економічних ідей фізіократів, західних демократичних принципі моделювання комуністичного суспільства з урахуванням досвіду СРСР.
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Самандас Н. В., кандидат наук з державного управління, доцент, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
(м. Київ)
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ
Однією з основних проблем культурної політики для багатьох країн світу в останні десятиліття стала проблема збереження культурної спадщини. Під
впливом глобалізаційних процесів і переходу до інформаційного суспільства
увага до цієї сфери обумовлено тенденціями уніфікації світу, що негативно
впливають на процеси формування та підтримки національно культурної ідентичності. До інтенсивного формування споживчої свідомості та процесів комерціалізації культури призвів розвиток ринкової економіки. При цьому якість
культурного відтворення не забезпечує достатньої стабільності, настільки необхідної для суспільства, що знаходиться на стадії соціального та економічного
реформування.
У цій ситуації в суспільстві зростає розуміння того, що забезпечення
безпеки країни, адекватне і своєчасне реагування на зовнішні та внутрішні виклики, створення умов для інтенсивного економічного розвитку взаємопов'язане з духовним розвитком суспільства, розвитком сфери культури, рівнем її
державної підтримки.
Історичною основою всього різноманіття напрямків видів і форм культури сучасного світу є традиційна культура. В Україні, в одній з небагатьох європейських країн, до теперішнього часу збереглися потужні пласти традиційної
культури – фольклору, ремесел, обрядів, народних свят. Це має величезне значення, так як в руслі традиційної культури складаються уявлення людини про
світ, формується ціннісна система, регулюються норми соціальних відносин,
здійснюється зв'язок з історичним минулим і вибудовується перспектива майбутнього розвитку, беруть упорядкований характер різноманітні відносини і
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зв'язки народу з навколишнім світом. Все це дозволяє розглядати питання про
збереження культурної спадщини як одного з найважливіших умов гармонійного розвитку суспільства і всіх його систем загалом.
Зміст культурної спадщини закріплено та сформульовано низкою міжнародних правових актів (конвенцій, рекомендацій, декларацій), ратифікованих
більшістю держав світу. Це «Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту» («Гаазька конвенція», 1954); «Рекомендація про
збереження краси і характеру пейзажів і місцевостей» (1962); «Конвенція про
збереження Всесвітньої Культурної і Природного Спадщини» (1972); «Рекомендація про збереження в національному плані Культурного і Природного Спадщини» (1972); «Рекомендація про збереження і сучасної ролі історичних
ансамблів» (1976); «Рекомендація про участь та внесок народних мас в культурне життя» (1976); «Рекомендація про збереження фольклору» (1989), Загальна
декларація про культурне різноманіття (2001), Рекомендації про розвиток і використання багатомовності та загальному доступі до кіберпростору (2003),
Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження (2005), а також оприлюднення в 2008 році Всесвітньої доповіді про культурне різноманіття. Ідея, що дала йому назву, ще більшою мірою пов'язана з
тенденцією глобалізації, ніж теорія всесвітньої культурної спадщини: « культурна різноманітність принципова для підтримки культурних систем. Різноманітність ідей, вірувань, традицій і цінностей веде до виникнення широкого спектру
культурних послуг, які істотно відрізняються від послуг, що надаються їх окремими складовими »[1, с. 57].
Визначення поняття культурної спадщини у Конвенції ЮНЕСКО «Про
охорону всесвітньої культурної і природної спадщини» 1972 роки не було сформульовано, проте дано докладний опис об'єктів культурної спадщини за його
видами: пам'ятники (твори архітектури, монументальної скульптури і живопису, елементи або структури археологічного характеру, написи, печерні житла та
групи елементів, які мають видатну універсальну цінність з точки зору історії,
мистецтва чи науки); ансамблі (групи ізольованих чи об'єднаних будівель, архітектура, єдність чи зв'язок з пейзажем яких є видатною універсальною цінністю
з точки зору історії, мистецтва чи науки); визначні місця (справа рук людини
або спільні витвори людини й природи, а також зони, включаючи археологічні
визначні місця, що є універсальною цінністю з точки зору історії, естетики, етнології чи антропології) [2].
Аналізуючи зміст визначення культурної спадщини в Конвенції
ЮНЕСКО 1972 року, слід звернути увагу на той факт, що в ньому не було навіть згадки про нематеріальну культурну спадщину. Цю прогалину було заповнено 17 жовтня 2003 року, коли в Парижі було прийнято Конвенцію ЮНЕСКО
«Про охорону нематеріальної культурної спадщини», яка мала забезпечити
охорону: усних традицій та форм вираження, охоплюючи мову як носія нематеріальної культурної спадщини;·виконавчих мистецтв;·звичаїв, обрядів, свят; знань
та звичаїв, пов’язаних з природою та всесвітом;·знань та навичок, пов’язаних із
традиційними ремеслами.
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На сьогоднішній день до національного переліку нематеріальної культурної спадщини в Україні включено шість елементів: Опішнянська кераміка, Косівська мальована кераміка, Кролевецькі ткані рушники, Культура хліба
(Хлібна культура і традиції), Петриківський розпис – українське декоративноорнаментальне малярство ХІХ – ХХІ ст.ст. У січні 2015 року включено «Козацькі пісні Дніпропетровщини» [3].
У 2013 році до Репрезентативного списку нематеріальної культурної
спадщини ЮНЕСКО було включено «Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ – ХХІ ст.ст.» [3].
Перша спроба дати визначення поняття «нематеріальна культурна спадщина» була здійснена на конференції ЮНЕСКО в березні 2001 року. У матеріалах конференції зазначалося, що під нематеріальною культурною спадщиною
розуміються «процеси, яким навчилися люди, разом зі знаннями, навичками і
творчістю, які наповнюються і розвиваються ними; результати, що створюються людьми, а також ресурси, простору і інші аспекти соціальної та природної
дійсності, необхідні для їх підтримки; ці процеси формують у живуть спільнот
відчуття спадкоємності і важливі для культурної самобутності, також як і для
збереження культурного розмаїття і творчості людства »[4].
Дане визначення виділяє три основні види нематеріальної культурної
спадщини: 1) матеріалізовані форми вираження культури або традиційного укладу життя конкретного суспільства – це елементи релігійних обрядів, традиційного господарства, способу життя, фольклору тощо; 2) усі індивідуальні або
колективні форми вираження, у яких відсутнє фізичне втілення: це мова, спогади, усні перекази, пісні, яка не має нотного запису традиційна музика тощо; 3)
симбіотичні і метафоричні значення об'єктів, що становлять матеріальну культурну спадщину. Останнє підкреслює той факт, що для кожного об'єкта існує не
тільки фізичне, а й змістовний вимір, що виникає з історії та інтерпретації,
якою наділяють його інші, з можливості, вміння і таланту інтерпретує зв'язати
воєдино минуле і сьогодення.
Проблема збереження національної культурної спадщини в Україні найшла своє відображення в прийнятті низки законів, що створюють основу охорони
культурної спадщини «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини»,
«Про охорону археологічної спадщини», «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», «Про архітектуру і архітектурну діяльність»,
«Про музеї і музейну справу», а також постанови Кабінету Міністрів України
«Порядок визначення категорій пам’яток для занесення об'єктів культурної
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України», «Про затвердження порядку визначення категорій пам’яток для занесення об`єктів культурної спадщини до державного реєстру нерухомих пам`яток України», «Про
занесення пам’яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Держаного реєстру нерухомих пам’яток України», «Порядок укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»,
«Порядок визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів
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населених місць», «Порядок видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а
також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною
поверхнею, під водою на території України» тощо.
Правові засади діяльності у сфері культури, регулювання суспільних відносини, пов'язаних із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей, і спрямований на
забезпечення доступу до них визначено в Законі України «Про культуру» [5]
Принципи правового забезпечення самозбереження і розвитку традицій і
культури в Україні визначені в Конституції, стаття 11 якої гарантує, що держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості,
традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України [6].
Вище означені конституційні принципи було реалізовано 8 червня 2000
року з прийняттям Закону України № 1805-III «Про охорону культурної спадщини» [7], який регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження,
використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.
Охорона об'єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань органів
державної влади та органів місцевого самоврядування.
Також цим законом визначаються поняття «культурна спадщина» та
«об'єкт культурної спадщини», а саме: культурна спадщина – сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини;
об'єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи
водні об'єкти (об'єкти підводної культурної та археологічної спадщини), інші
природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від
стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового
чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.
Регулювання відносин пов’язаних з охороною археологічної спадщини
України – невід’ємної частини культурної спадщини людства, вразливого і невідновлюваного джерела знань про історичне минуле, а також визначає права та
обов'язки дослідників археологічної спадщини, визначається Законом України
«Про охорону археологічної спадщини» [7].
З метою охорони об’єкти культурної спадщини класифікуються: за типами
об'єкти культурної спадщини (споруди (витвори), комплекси (ансамблі), визначні
місця); за видами об'єкти культурної спадщини (археологічні, історичні, об'єкти
монументального мистецтва, об'єкти архітектури, об'єкти містобудування, об'єкти
садово-паркового мистецтва, ландшафтні, об'єкти науки і техніки) [7].
Відповідно до ст. 3. Закону державне управління у сфері охорони культурної спадщини покладається на Кабінет Міністрів України та спеціально упов182

новажені органи охорони культурної спадщини. До спеціально уповноважених
органів охорони культурної спадщини належать: центральні органи виконавчої
влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері
охорони культурної спадщини; орган виконавчої влади Автономної Республіки
Крим; обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації; виконавчий орган сільської, селищної, міської ради.
Уповноважені органи охорони культурної спадщини надають право безумовного доступу до об'єктів культурної спадщини з метою їх обстеження, ознайомлення зі станом зберігання, характером та способом використання, ведення
реставраційних робіт, одержання відповідних даних, наукового вивчення [7].
Значущим елементом змісту адміністративно-правового режиму управління пам'ятками культури є система правил і процедур її здійснення. Такими
режимними правилами і процедурами є: облік пам'яток історії та культури; формування паспорта об'єкта культурної спадщини; використання пам'ятки історії
та культури; забезпечення його змісту і доступу до нього людей.
Облік об'єктів культурної спадщини здійснюється незалежно від того, в
чиєму користуванні або власності вони перебувають. Даний облік включає в
себе: виявлення, обстеження, дослідження, фотофіксацію об'єктів культурної
спадщини, підготовку графічних матеріалів (у разі необхідності) та визначення
предмета охорони культурної спадщини, складання переліків об’єктів культурної спадщини та облікової документації на ці об'єкти, підготовку подання Міністерству культури України та Кабінету Міністрів України для занесення
об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам`яток
України (далі – Реєстр).
Занесення об'єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до
нього (вилучення з Реєстру, зміна категорії пам'ятки) провадяться відповідно до
категорії пам'ятки: пам'ятки національного значення або пам'ятки місцевого
значення Об’єкти культурної спадщини заносяться до Реєстру за рішенням Кабінету Міністрів України (щодо об’єктів національного значення) та Мінкультури (щодо об’єктів місцевого значення).
Наступним етапом, що розкриває зміст правил і процедур адміністративно-правового режиму, є формування паспорта пам'ятника об'єкта культурної
спадщини. Відповідно до спільного наказу міністерства культури і мистецтв
України та Державного комітету України з будівництва та архітектури на будьякий об'єкт культурної спадщини, включений до Реєстру, складається паспорт
об'єкта культурної спадщини. В даний паспорт вносяться відомості, що становлять предмет охорони даного об'єкта культурної спадщини, та інші відомості,
що містяться в Реєстрі. Паспорт об'єкта культурної спадщини має важливе
юридичне значення [8]. Перш за все даний документ є необхідною умовою реєстрації права на нерухоме майно його власником. По-друге, паспорт об'єкта
культурної спадщини є документом, що дає можливість його експлуатувати в
обсязі, визначеному законом. По-третє, паспорт є необхідним для здійснення
угод з об'єктом культурної спадщини або земельною ділянкою, на якій розташовується об'єкт культурної спадщини. Паспорт об'єкта культурної спадщини
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виконує наступні функції: розпорядчу: дає можливість використовувати об'єкт
культурної спадщини в межах, встановлених чинним законодавством; охоронну: об'єкту культурної спадщини надається відповідний режим його охорони
уповноваженими державними органами; інформаційну: паспорт об'єкта культурної спадщини містить в собі наукову і фактичну інформацію про об'єкт культурної спадщини.
Важливе значення серед правил і процедур адміністративно-правового
режиму має володіння, користування і розпорядження пам’ятками.
Пам'ятка, крім пам'ятки археології, може перебувати у державній, комунальній або приватній власності. Правомірність дій власника пам'ятки історії та
культури регламентується нормами цивільного законодавства з урахуванням
особливостей, властивих даному виду об'єкта культурної спадщини.
Актуальною складовою питання управління пам’ятниками культури є
встановлення правил знаходження та відвідування громадянами на території
пам'ятки культури, що обумовлюється потребою ознайомлення з даним об'єктом
культурної спадщини, і як наслідок, реалізації особою належного їй конституційного права. Зміст зазначеної конституційної норми ґрунтується на найважливіших
міжнародно-правових актах, що в тій чи іншій мірі зачіпають основні права людини в сфері культури (ст. 27 Загальної декларації прав людини [9], ст. 15 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права [10]).
Здійснення права на участь у культурному житті передбачає передбачену
законом і забезпечену державою можливість користування установами культури. В даний час правове регулювання відвідування громадянами пам'ятників
культури регламентується, головним чином, локальними правовими актами,
прийнятими установами, які експлуатують пам'ятник культури, історичний ансамбль або визначне місце.
Отже, в сучасних умовах в Україні теоретичні та правові аспекти охорони збереження культурної спадщини розроблено на менше, ніж в Європі. Вітчизняне законодавство розвиваються досить повільно. Проте в ньому знаходить
відображення основна тенденція, яка спостерігається в сфері охорони та збереження культурної спадщини в світі.
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УДК 355.34:94]477]
Слюсаренко А. В., кандидат історичних
наук, доцент, Національна академія Сухопутних військ України ім. Гетьмана Петра
Сагайдачного (м. Львів)
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
РОЗБУДОВИ СИЛ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Розвиток та підвищення питомої ваги участі ССО у сучасних локальних
війнах та конфліктах закономірно витікає із особливостей т.зв. «війн шостого
покоління» – переважно неконтактних війн із масованим застосування високоточної неядерної зброї, інформаційних методів протиборства з перетворенням в
інтегроване поле бою землі, повітря та космосу).
Початок ХХІ століття характеризується переходом до такого типу збройного протиборства, в якому вирішальна роль належить високоточній зброї та
іншим нетрадиційним для війн п’ятого покоління засобам, в тому числі – військам спеціального призначення, котрі реформуються в інтегровані Сили спеціальних операцій (ССО) як самостійний компонент воєнної організації держави
або принаймні її збройних сил
Сучасні тенденції розвитку військ (сил) спеціального призначення обумовлені переосмисленням їх ролі й місця у забезпеченні безпеки та реалізації воєнно-політичної стратегії розвинутих держав..
США стали першою державою, яка з кінця 1980-х рр. перетворила війська
та інші структури спеціального призначення у самостійний компонент Зброй185

них сил. Особлива роль Сил спеціальних операцій закріплена у концептуальних
воєнно-політичних документах США самого високого рівня і визначається як
перманентний засіб обстоювання геополітичних та військових інтересів цієї
наддержави. Водночас їх структура, функції, система підготовки ретельно вивчаються й певною мірою втілюються у реформуванні збройних сил цілої низки
держав світу (включаючи Росію та Китай). До формування ССО перейшли і
окремі сусіди України – члени НАТО з-поміж посткомуністичних держав, передовсім – Республіка Польща та Румунія.
Починаючи із листопада 2007 р., коли Указом Президента України було
започатковано творення Сил спеціальних операцій як компоненту Збройних
Сил (ЗС) України, актуалізовалася і потреба в юридичному, організаційнофункціональному та науковому осмисленні світового досвіду розбудови та застосування подібних спеціалізованих військових формувань.
У бойових діях на Сході України у 2014–2016 рр. взяли активну участь та
виконували розвідувально-бойові, інші спеціальні завдання співробітники Головного управлінян розвідки (ГУР) МО України, 140-го окремого центру спецпризначення (СпПр) ГУР МО, 3 та 8-го окремих полків СпПр СВ України, а
також 73-го морського центру СпПр та 801-го окремого загону СпПр (протидиверсійного) Військово-Морських Сил України. Станом на вересень 2016 р. їх
лише незворотні втрати частин і органів військової розвідки становили 162 загиблих та 632 поранених вояків.
Говорячи про організаційно-правовий аспект творення вітчизянних ССО,
відзначимо, що воно мало виразну тенденцію до постановки цього процесу в
адаптаційно-правовий контекст євроатлантичних спрямувань України. Зокрема,
у квітні 2015 р. президент Петро Порошенко підписав указ «Про затвердження
Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО на 2015 рік», що,
зокрема, передбачає розвиток Сил спеціальних операцій як окремого роду сил.
З огляду на новітні виклики безпеці України серед основних і першочергових (до кінця 2017 р.) завдань розвитку сектору безпеки і оборони України,
«Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони України» (затверджена Указом Президента України від 14 березня 2016 р. № 92) було передбачене створення Сил спеціальних операцій як окремого роду військ за напрямами,
визначеними «Концепцією формування та розвитку Сил спеціальних операцій»,
що стало суттєвою змістовною віхою на шляху державно-правового й функціонального унормування творення сил особливого призначення як окремого компоненту збройної сили.
Але справді цілісну правову основу під цілеспрямоване творення «елітіних
військ» української армії підвів прийнятий 7 липня 2016 р. Верховною Радою
(ВР) України Закон України № 4795 «Про внесення змін до деяких законів
України щодо Сил спеціальних операцій Збройних Сил України» (26 липня того ж року Закон був підписаний Президентом України).
Реалізація норм згаданого Закону дозволить підвищити бойовий потенціал
Збройних Сил України за рахунок наявності у їх складі дієвого інструменту воєнно-силового стримування можливої збройної агресії чи збройного конфлікту,
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підвищити можливості держави щодо проведення спеціальних заходів, у тому
числі поза межами України, дозволить досягати воєнно-політичні і воєнностратегічні цілі та припиняти конфлікти на ранній стадії виникнення.
Аналіз зазначеного нормотворчого документу дозволяє констатувати, що
розбудова ССО відповідає принципам демократичного правового суспільства, а
також світовому досвіду розвинених країн у сфері здійснення спеціальних операцій та забезпечення безпеки. Створення Сил спеціальних операцій, як показала правова експертиза ВР України, відповідає принципам розбудови
демократичного правового суспільства та світовому досвіду розвинених країн у
сфері здійснення спеціальних операцій та забезпечення безпеки, зокрема в Республіці Польща (Wojska Specjalne), Сполучених штатах Америки (US Special
Operations Command) [1].
Важливою новелою загаданого Закону стало розвязання правової колізії
(що бентежило практиків та викликало дискусії міжвідомчого характеру) відносно права Ссо безпосередньо здійснювати збір розвдіувальної інформації (як от
Служба зовншіньої розвідки України та Головне управління розвідки МО України). Відтепер згідно частини 6 статті 1-ї Закону «Органи військового управління та військові частини розвідки, Сил спеціальних операцій Збройних Сил
України відповідно до закону можуть залучатися до заходів добування розвідувальної інформації з метою підготовки держави до оборони, підготовки та проведення спеціальних операцій та/або спеціальних дій, забезпечення готовності
Збройних Сил України до оборони держави. Сили спеціальних операцій Збройних Сил України здійснюють ведення спеціальної розвідки» [2].
З погляду конкретизації компетенції ССО у сфері розвідувальної діяльності важливо тлумачення Законом поняття про спеціальну розвідку як «комплекс
заходів і дій для добування, опрацювання і доведення розвідувальної інформації в інтересах підготовки та ведення (підтримки) операцій, бойових і спеціальних дій з використанням визначених способів добування відомостей, в тому
числі встановлення конфіденційного співробітництва з особами за добровільною згодою» [2].
Для забезпечення активних дій спецпризначенців нееперсічне значення
має закріплення у базовому правовому акті дефініції «спеціальна операція», без
чого неможливе розмежування компетенції різних елементів силової машини та
регламентація наступальних дій самих ССО. Під спецоперацією запропоновано
мати на увазі «сукупність узгоджених і взаємопов’язаних за метою, завданнями,
місцем та часом спеціальних дій підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, спрямованих на створення умов для досягнення стратегічних
(оперативних) цілей, які проводяться за єдиним замислом самостійно або у взаємодії з військовими частинами, підрозділами Збройних Сил України, інших
військових формувань, правоохоронних органів України та інших складових
сил оборони для виконання завдань» [2].
На законодавчому рівні визначно також порядок фінансування ССО «за
рахунок коштів Державного бюджету України, які виділяються Міністерству
оборони України окремим рядком на утримання Сил спеціальних операцій
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Збройних Сил України, а також інших джерел, передбачених законодавством»
[2].
Крім того, Закон визначив механізм взаїмодії (сприяння) ССО у виконані
покладених на них завдань зі сторони інших учасників сектору безпеки та оборони України, окреслив соціальні гарантії військовослужбовців та службовців
добірних формувань ЗС України.
Ухвалення базового Закону України відкриває шлях до розробки необіхдних відомчих підзаконних актів, розпорядчих актів, статутних та інструктивних
документів, навчально-методичної літератури.
Література:
1. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо Сил спеціальних операцій Збройних СилУкраїни» / Електронний ресурс. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59372
2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій Збройних Сил України / Електронний ресурс. – Режим доступу:
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УДК 351.741:[351.941:316.47]
Черній В. В., кандидат юридичних
наук, доцент, Національна академія внутрішніх справ (м. Київ)
ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ ПОЛІЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ
(ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ)
…зі злочинністю не буде покінчено доти,
допоки боротьба з нею буде залежати лише від поліції…

Одним з найбільш важливих завдань реформування органів внутрішніх
справ України є встановлення і підтримка стосунків поліції з населенням на
принципах довіри і порозуміння, оскільки на сучасному етапі становлення
структури діяльності органів внутрішніх справ України спостерігається недостатня взаємодія поліції з населенням, в результаті чого виникла низка проблем, пов’язаних з цим, зокрема це:
– протиставлення інтересів широких прошарків законослухняного населення інтересам поліції, орієнтованої, як і раніше, на захист правлячої еліти,
власних відомчих інтересів, ніж простих громадян;
– несприятливий стереотип сприйняття представників поліції як воєнізованого карального органу серед населення, яке вважає за краще уникати контактів із поліцією;
– представники поліції не завжди мають необхідну підготовку й особистісну готовність до взаємодії з населенням на принципах співпраці і довіри.
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Ступінь благополуччя й ефективності діяльності правоохоронної галузі
відбивається в соціально-психологічному стані суспільства, зокрема, у такій
його складовій як відношення населення до діяльності поліції.
Проблема взаємодії органів внутрішніх справ із громадськістю в останні
роки викликає чималий інтерес. Населення стурбоване положенням правопорядку в регіонах, зростає недовіри населення до органів внутрішніх справ із
приводу спроможності останніх вести боротьбу з правопорушеннями, професійно надавати допомогу громадянам.
Основними причинами, що породжують недовіру до діяльності поліції є:
– неефективність діяльності поліції;
– відсутність контактів із громадськістю та окремими громадянами;
– неповна інформація про діяльність поліції, яку має населення;
– невідповідність оцінки населенням і працівниками поліції характеру висвітлення її діяльності засобами масової інформації;
– відсутність впливу громадськості на діяльність поліції;
– форм участі громадян у профілактиці правопорушень;
– відношення працівників поліції до контактів із населенням.
Дані аспекти дозволяють оцінити шляхи формування громадської думки
щодо ефективності діяльності органів внутрішніх справ, намітити шляхи створення сприятливого іміджу правоохоронної системи в суспільстві.
За результатами досліджень переважає низька оцінка ефективності діяльності поліції, що носить не випадковий характер і значною мірою є результатом
загальної кризи довіри до всіх інститутів влади, у тому числі і до поліції. У більшості випадків громадяни не вірять у наявність у поліції можливості відновити справедливість і порядок у суспільстві. Чимало працівників поліції згодні з
тим, що серед населення поширена ця точка зору.
У даному дослідженні констатовані істотні розходження і навіть суперечливість оцінки представниками двох груп опитаних (громадян і працівників поліції) із приводу причин небажання населення контактувати з поліцією.
Громадяни вказують на хиби в діяльності поліції, а працівники поліції – на небажання громадян співпрацювати через незручності, можливих неприємностей
і навіть погрози життю і здоров'ю, що може стати наслідком від контактів із поліцією. Обидві сторони схильні недооцінювати чинники, висунуті на перше місце іншою стороною, що свідчить про відчуженість і тенденцію до нерозуміння
сторонами один одного. Емоційно-негативна оцінка громадянами ефективності
діяльності поліції не є цілком об'єктивною, але оскільки вона властива значним
прошаркам населення, а також самим працівникам поліції, із нею необхідно рахуватися. Крім того, важливо усвідомити, що така думка – потужний негативний чинник, що ускладнює роботу поліції, і як наслідок прийняти завдання
зміни цієї думки щодо ефективності діяльності поліції. У цьому зв'язку необхідно вивчати досвід інших держав, в яких такі ж проблеми з часом були подолані і де склалася сприятлива громадська думка щодо діяльності
правоохоронної сфери. Наприклад, у Німеччині біля 2/3 населення схвально
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висловлюється про роботу поліції і довіряє їй більше, ніж церкві, бундесверу,
адміністрації, газетам і іншим державним і суспільним інститутам.
На наш погляд, позитивна оцінка населенням ефективності діяльності
правоохоронної сфери повинна спиратися на потужну інформаційну систему,
що формує довіру до органів правопорядку.
У різноманітних дослідженнях були отримані дані про те, що населення
часто не має об'єктивної інформації про діяльність поліції, особливо, що стосується її права щодо примусових заходів. У цивілізованому суспільстві кожна
доросла людина повинна знати основні завдання поліції, порядок звернення до
правоохоронних органів, їх права й обов'язки. Працівниками поліції часто недооцінюється важливість систематичного інформування населення про свою
повсякденну діяльність, і не тільки про успіхи. Проте саме така інформація, що
реально відбиває діяльність органів внутрішніх справ створює сприятливу основу для зміни громадської думки щодо ефективності роботи поліції, налаштовує громадян на довіру.
Отже, одним із важливих напрямків по створенню демократичного підґрунтя взаємодії населення з поліцією є робота щодо цілеспрямованого інформування населення в даному напрямку. У зв'язку з цим постає питання про
канали одержання інформації населенням. На сьогодні громадська думка формується, головним чином, під впливом ЗМІ (телебачення, газет, радіо), а також
чуток і стереотипів.
Набагато більший ефект мали б створити такі канали, як особисті зустрічі
з представниками ОВС, бесіди з працівниками поліції, зустрічі у трудових колективах, особливо в навчальних закладах. Звідси випливає, що резервом спрямованого формування думки населення про діяльність правоохоронної системи
можуть бути нові шляхи у виді регулярного спілкування поліції з населенням,
яке б забезпечило вільне звернення громадян до працівників поліції за необхідною інформацією в даній сфері. Одним із напрямків даної роботи є взаємодія
поліції з громадськістю у виді створення за місцем проживання в мікрорайонах
громадських організацій по охороні громадського порядку (на кшталт добровільних народних дружин). Даний напрямок роботи з населенням потребує великої роз'яснювальної роботи з боку поліції, оскільки населення часто виявляє
пасивність, не бажає активно сприяти правоохоронній діяльності. Найчастіше
громадяни готові лише викликати поліцію при порушенні громадського порядку, але виступати ані в якості свідка, ні в якості понятого, ні повідомляти про
злочин, що готується, не мають наміру. Громадяни вважають, що забезпечення
громадського порядку – насамперед справа поліції. Цей поширений громадський стереотип не враховує тієї обставини, що в демократичному суспільстві всі
процеси життєдіяльності насичені активною участю громадян, що є гарантією
ефективної діяльності по протидії правопорушенням. Отже, необхідною є цілеспрямована робота щодо формування відповідних уявлень у населення про власну активну роль у попередженні правопорушень. Відповідна роз'яснювальна
робота може спиратися на досвід розвинутих країн, у яких інформування про
правопорушення й осіб, які їх учинили, є для громадян природною справою.
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Ми можемо констатувати, що не тільки населення відчуває дію різноманітних
негативних стереотипів, але їм також піддаються і працівники поліції, часто не
готові до застосування нових методів взаємодії з населенням.
Все вищесказане обумовлює необхідність проведення подальших досліджень для більш поглибленого аналізу взаємодії населення з поліцією, особливо з патрульною поліцією та дільничними офіцерами поліції. оскільки саме з
їхніми працівниками населення частіше усього вступає в контакти, саме їхня
діяльність асоціюється з діяльністю ОВС взагалі, і від ступеня ефективності діяльності поліції населення оцінює ефективність усієї правоохоронної сфери.
Відтак, одним із найбільш важливих завдань реформування органів внутрішніх справ України є встановлення і підтримка стосунків поліції з населенням на партнерських засадах, оскільки ефективність боротьби зі злочинністю
багато в чому залежить від активної позиції самих громадян у вирішенні цієї
проблеми.
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