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СПЕЦИФІКА СУБКУЛЬТУРИ БІДНИХ
У ВІТЧИЗНЯНОМУ СОЦІУМІ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Чи не найголовнішою тенденцією глобалізації вітчизняного соціуму
стає його поляризація, що визначається поділом населення на багатих і бідних
із значним зменшенням середнього прошарку. Така поляризація українського
суспільства із прогресуючим звуженням соціальних та матеріальних
можливостей для найбільш депривованих верств населення спричиняє те,
що бідність породжує певний стиль життя та певну субкультуру, яка стає
фактором дестабілізації суспільного життя.
У цьому контексті особливо актуальним постає теоретичний аналіз
особливостей субкультури бідних верств населення у реаліях сучасної
України. Зауважимо, що в сучасних умовах глобалізації для України особливо
небезпечним соціально-психологічним явищем виступає суб’єктивне
відчуття бідності, що веде до формування специфічної самоконцепції
особистості, особливих соціальних очікувань та виникнення такого соціально
небезпечного явища як «соціальна ексклюзія», що передбачає штучне
створення депривованої соціальної верстви бідних з притаманною їм
субкультурою.
З соціально-економічної точки зору до категорії бідних зараховують
осіб, чий дохід нижчий за прожитковий мінімум, обумовлений законом. Але
існує і морально-психологічна складова бідності, коли людина позбавлена
доступу до культурних цінностей, перебуває на нижчому щаблі соціальних
сходів, почуває себе приниженою й ображеною. Бідності як моральнопсихологічному явищу притаманна нерозвинутість самих потреб,
переважання матеріальних потреб над духовними і соціальними, порушення
соціальних зв’язків. Це спричиняє формування у бідних особливого
соціального світу і особливої субкультури як культури способу та стилю
життя, відмінних від загальноприйнятих у суспільстві.
Стосовно способу життя бідних верств суспільства професор
Іллінойського університету О. Льюїс визначив такі основні гіпотези: спосіб
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життя бідних у різних країнах має спільні риси, виражені в підкреслено
відмінних від загальноприйнятих моделях поведінки й установок; ці риси є
особливою культурою або субкультурою, а не адаптацію до об’єктивних
умов; ці риси частіше виявляються в стратифікованому, індивідуалізованому
суспільстві. Автор об’єднав соціально-економічні і психологічні риси
«культури бідності» у п’ять блоків:
1) відсутність або низький рівень участі в основних інститутах
суспільства (профспілках, громадських організаціях, політичних партіях);
2) критичні установки щодо основних державницьких інститутів
(міністерств, відомств, поліції), офіційних норм шлюбу, цинізм стосовно
церкви тощо;
3) мінімальний рівень організованості поза рамками сім’ї;
4) різниця у загальноприйнятих взаєминах статей;
5) домінування таких установок як залежність, принижений стан,
нездатність до планування [6].
Взагалі, субкультура бідних є різновидом способу життя людей, що
формує цінності відчуження від суспільства і його інтересів. У субкультурі
бідних панує право сильного, а характерними ознаками є безініціативність,
лінощі, низький рівень потреб і культурних запитів, делінквентні форми
поведінки й асоціальний стиль життя. З цієї точки зору цікавим є підхід
І. Сидорчук, яка виокремлює дві моделі субкультури бідних, а саме:
- аксіологічну, для якої характерна наявність окремої системи
цінностей, а головними ознаками є дезорганізація, патологія, низький рівень
участі в поширених соціальних інститутах;
- ситуаційну, яка є результатом змушеної ситуаційної поведінки бідних.
Ця група бідних є структурною підспільнотою, що аналізується крізь призму
адаптації, а відповідальність за неї покладається не тільки на самих бідних,
але й на суспільство [3].
Отже, нездатність або небажання приймати рішення, перекладання
відповідальності на інших, зовнішній тип локусу-контролю, відчуття
фатальності того, що відбувається, сприйняття себе пасивним об’єктом
економічних відносин породжує певний стиль та певне ставлення до життя.
Що стосується сучасного українського суспільства, можна зазначити,
що відбувається зміна субкультури бідних від традиційного типу з
толерантним ставленням до них держави і суспільства до західного типу,
для якого характерна соціальна ізоляція бідних як нероб, ледарів тощо.
Науковці, які проводили моніторингові дослідження щодо оцінювання
бідності в Україні, відзначають, що серед населення, яке зазнало впливу
екстремальних факторів, відбувається масове відчуження від трудового
процесу і, як результат, втрата мотивації до ефективної праці; населення, яке
довго проживає в екстремальних умовах, характеризується втратою
соціального оптимізму, неспроможністю адаптуватися до нових умов праці
та форм господарювання [1; 4].
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Великі економічні та соціальні втрати, від яких потерпають бідні
верстви населення, зумовили формування в них специфічної цінніснонормативної системи. Насамперед, субкультурі бідних властиві утриманські
та паттерна-лістські настрої. Серед представників бідних верств населення
тільки 54,3% прагнули добробуту за рахунок власної праці і лише 37,8% були
впевнені в собі та в своїх силах, розраховували на себе, а не на соціальну
допомогу з боку держави [2]. Мало того, на їхню думку, саме держава має
забезпечувати всім громадянам хай не дуже високий, але пристойний рівень
життя (46%), люди мають бути рівними в матеріальному плані, не повинно
бути багатих і бідних (43,7%) [5].
Економічне відчуження бідних прошарків населення породжує і інші
форми відчуження. Так у ситуації духовного відчуження індивід або група
зневірюється у власних силах і потенціалі, втрачає внутрішню свободу та
здатність до саморозвитку. Тільки 83,9% бідних зазначили, що володіють
такими рисами, як самоповага та почуття власної гідності. А 54% вважали,
що представники влади ставляться до них як до людей другого сорту.
Усвідомлення безвихідності власного буття зумовлює різноманітні форми
соціальної пасивності. Якщо серед представників середнього класу
прагнення до професійної самореалізації, неперервної самоосвіти,
самовдосконалення, підвищення кваліфікації мали 80,5% опитаних, то серед
бідних таких було 19,5% [2; 5].
Отже, в умовах бідності формуються особливий спосіб життя і система
цінностей, що виявляються в наявності у бідних таких властивостей, як
замкненість і свідомий ізоляціонізм. Існують типологічні риси, притаманні
бідним, а саме: економічна і соціальна залежність; відчуженість і політична
пасивність; відсутність життєвих планів та впевненості в собі; наявність
девіантної поведінки: наркоманія, алкоголізм, проституція; підвищена
конфліктність у середині сім’ї та в суспільстві загалом. У бідних прошарків
населення дуже малі або зовсім відсутні можливості для соціальної
мобільності. Вони не можуть адаптуватися, перебороти скрутне матеріальне
становище. Повсякденне життя бідних відрізняється від усіх інших верств
суспільства, перш за все, характером харчування, якістю житла, доступністю
придбання та якістю одягу і взуття, рівнем медичного обслуговування.
І саме неможливість задоволення потреб у їжі та предметах першої
необхідності є вагомим чинником, що сприяє формуванню особливого
способу життя та субкультури бідних.
Загалом, чинниками, що сприяють поширенню субкультури бідних,
можна вважати кризу особистої та соціальної відповідальності. З одного
боку, особиста безініціативність, безвідповідальність, невпевненість в собі,
моральна спустошеність стають причиною зниження якості життя та
поширення бідності. З іншого боку, відповідальність за бідних несе
суспільство, держава через недоліки у системі перерозподілу (соціального
забезпечення). Але допомога держави повинна бути обмеженою, а бідні
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мають покладатися (що особливо актуально в сучасній Україні) на власні
сили, а не переносити всю відповідальність за вирішення власних проблем
на державу і суспільство. Це стане шляхом до подолання субкультури бідних
і бідності в сучасних умовах глобалізації.
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Традиційно в економічній теорії поняття «капітал» трактується як
накопичене багатство, реалізоване у засобах виробництва, які здатні у процесі
використання приносити дохід. У другій половині ХХ ст. з переходом
розвинених країн до етапу постіндустріального суспільства стало зрозумілим,
що таке тлумачення капіталу не відповідає тенденціям соціальноекономічного розвитку. В умовах, коли знання, інновації, інформатизація,
інші нематеріальні активи перетворилися на суттєві фактори еволюційного
руху, коли провідну роль в економіці почали відігравати високотехнологічні
компанії, в яких фізичний капітал перестав бути визначальним, з’явилася
необхідність в осучасненні теорії капіталу.
Одним із перших дослідників проблеми широкого розуміння капіталу
був французький вчений, професор П’єр Бурдьє (1930–2002). З економікосоціологічних позицій він запропонував інтерпретацію поняття капіталу та
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поділ його на такі види: економічний, культурний, соціальний. Згідно з його
теорією культурний капітал може існувати у трьох станах: об’єктивованому,
інкорпорованому, інституціолізованому [1].
Об’єктивований культурний капітал представлений у матеріальних
предметах і засобах культурного призначення. Інкорпорований є сукупністю
загальних знань людини (знання культурних традицій, комунікативна
компетентність, освіченість), специфічних знань і вмінь (професійна
компетентність), морально-етичної культури (культура моральних почуттів,
норм, поведінки), засвоєних у процесі соціалізації та інкультурації. Проявом
інституціолізованого стану культурного капіталу є різні свідоцтва про
культурну компетентність людини (дипломи, атестати, сертифікати, титули
тощо).
Отже, культурний капітал розглядається вченим у двох вимірах: як
сукупність ресурсів у культурній сфері, які мають здатність до відтворення,
конвертації та прирощення; як сукупність інтелектуальних і креативних
здібностей індивіда (індивідів), його освіченості, моральності,
кваліфікаційної підготовки, які використовуються у процесі здійснення
соціальної діяльності й узаконюють володіння ним певним статусом.
Механізм накопичення культурного капіталу має певну специфіку. Від
народження у кожній людині закладено певний культурний потенціал. У процесі діяльності (у широкому розумінні сюди входить навчання, творчість,
професійна та інші види соціальної діяльності), в якій реалізується її
культурний потенціал, він капіталізується, тобто перетворюється в культурний
капітал. Це положення було обґрунтовано німецьким соціологом Максом
Вебером: «Праця і вигода – основа розгляду культури як форми культурного
капіталу. Останній і реалізується у формі доступної розумінню соціальної
дії» [2, с. 626].
Адже культурний капітал особистості формується у діяльності, важливо
зосередити увагу на методах його накопичення, їх ефективності.
Одним із основоположних методів вчені вважають первинну соціалізацію, тобто трансляцію культурного капіталу від батьків до дітей у процесі
виховання. Саме в родині закладається підґрунтя культури особистості, яка
з роками перетворюється в її культурний капітал. Як писав П. Бурдьє,
«первинне накопичення культурного капіталу починається відразу, без
затримки і марних витрат часу лише у дітей в родинах з існуючим потужним
культурним капіталом» [1].
Не менш важливим методом є навчальна діяльність у закладах освіти,
де люди різного віку отримують змогу застосувати власний природній
потенціал у здобутті знань, умінь, перетворюючи їх на культурний капітал.
Тому вбачається доцільним орієнтація освітніх програм на саморозвиток
студента (його самовизначення, самореалізацію, самоаналіз, самоосвіту),
акцентування кінцевих результатів навчання на його трудовій компетенції,
конкретних вміннях застосовувати знання у професійній діяльності,
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модернізація системи соціального контролю за якістю освітнього розвитку
культурного капіталу.
Дієвим (а дехто з вчених і основним) методом накопичення культурного
капіталу вважають включення людини в культурну діяльність, яка є суттєвим
поштовхом до пізнавальних змін у свідомості. Внутрішній світ людини має
сильніший вплив на її розвиток, аніж зовнішні стимули. Власне такі зміни
можуть позитивно позначитися і на мотивації навчання, потребі у
саморозвитку. Встановлено таку закономірність: наповнення життя людини
творчою освітньо-інтелектуальною діяльністю визначає якісний розвиток
її культурного капіталу [3].
Особливості культурного капіталу дозволяють стверджувати, що він
впливає на життєві та культурні орієнтації людини, її базові цінності,
ментальність, фахову компетентність, конкурентоздатність. І це обумовлено
його специфічними властивостями, а саме: здатністю до самозростання (чим
більший культурний капітал особистості, тим легше його накопичувати); не
відчужуваністю від свого власника; конвертованістю в інші види капіталу;
інвестованістю (компетенції людини можуть розглядатися як інвестиції, які
вона вкладає в розробку нового, аби досягти найкращих результатів).
Мабуть тому культурний капітал розглядається сьогодні як стратегічний
ресурс, без якого неможлива інноваційна діяльність, модернізація
суспільства, його соціальний, економічний і культурний розвиток. Тим
небезпечнішими для культурного капіталу є загрози культурної глобалізації.
Вони проявляються у певній деградації культурного капіталу особистості,
зумовленій уніфікацією цінностей та вестернизацією культури, активною та
всеохоплюючою інкорпорацією у повсякденність глобальної масової
культури. Запобігти цим впливам можна лише об’єднавши зусилля усіх
соціальних інститутів, які беруть участь у формуванні, функціонуванні та
примноженні матеріальних і нематеріальних активів культурного капіталу.
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НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА У ВИРІ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Глобалізація – усталена характеристика постмодерної культури, що
виявила себе в 70-х роках ХХ століття. В академічному дискурсі термін
«глобалізація» зазвичай застосовують, коли мова йде про «цілеспрямовані
всеосяжні світові масштаби діяльності глобальних корпорацій,
безпрецедентні потоки товарів, грошей, людей та уявлень через кордони і
можливі у зв’язку з цим зникнення або трансформації національної держави
та її суверенності» [2, с. 95]. Таке тлумачення глобалізації дають
американські науковці, упорядники «Енциклопедії постмодернізму» Чарльз
Е. Вінквіст та Віктор Е. Тейлор, відразу акцентуючи увагу та наслідках
глобалізаційних світових процесів для національних культур.
На нашу думку, однозначність такого впливу можна піддати сумніву,
адже національна культура – це живий, а тому часто непередбачуваний
організм, що в умовах логічно передбачуваного краху здатен відроджуватися
до життя і продукувати життєствердні форми.
Тому погляньмо на глобалізацію в контексті її зв’язку з іншими,
паралельними процесами, які притаманні постмодерній культурі. Таким, до
прикладу, є процес плюралізації – виникнення множини багатоманітних
систем, концепцій, або, як називав їх Ж.Ф. Ліотар, «мікро-наративів». Завдяки
процесам плюралізації культури співіснують у багатоманітності форм їх
диференціації. Плюральність як характеристика сучасної культури була
осмислена в інтерпретаціях таких видатних мислителів сучасності, як
Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Дерірда, Ж. Дельоз, М. Гайдеґер, У. Еко, М. Фуко, В. Вельш.
Суть ідеї плюральності полягає у тому, щоб різні суспільства реалізовували
свої уявлення про навколишній світ та його основи не завдяки одному
уніфікованому генеральному планові, а розвивали свої власні шляхи. На це
від самого початку спрямовується сучасна постмодерна культура. Ідея
плюральності в період постмодерну знаходить свою реалізацію абсолютно
у всіх сферах, формах, видах та галузях культури. Тому сьогодні, коли
людська цивілізація спільно творить глобальну світову культуру, німецький
мислитель В. Вельш нагадує: «Під «світовою культурою» мається на увазі
не уніфікована культура, як то було в рамках вихідної просвітницької концепції
філософії історії. Скоріше вона повинна стати культурою, котра поєднує
найкращі елементи різноманітних культур... я спробував відобразити цю нову
конституцію культур у понятті «транскультурність». Майбутня культурна
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конституція суспільств, а також індивідуумів все більше буде поєднувати у
собі елементи різноманітних культур. Тому ідентичності будуть охоплювати
як спільне, так і те, що їх розрізнює» [1, с. 9]. Отже, можемо стверджувати,
що глобалізація у сучасній культурі постмодерну супроводжується
паралельними процесами плюралізації, завдяки чому в межах світової
культури (як глобального явища) гармонійно співіснує множина цілісних
культур, зокрема національних культур.
Чи несуть глобалізаційні тенденції небезпеку для диференціації
національних культур? Очевидно, що так. Проте, до втілення загрози третьої
світової війни, світова культура ХХІ століття поставала як єдність
національних культур, котрі у притаманний лише їм спосіб реалізовували
загальнолюдські духовні цінності. Як стверджував С. Кримський, «при всій
планетарності транснаціонального капіталу та всесвітнього комунікаційного
павутиння Інтернету, Тибет і Швейцарія, Цейлон і Ісландія, фіорди Норвегії
і дельта Меконгу й тому подібні регіони не просто зберігають свою культурну
своєрідність, а й залишаються окремими духовними світами» [4, с. 470].
Глобалізація в інтерпретації видатного українського філософа сучасності
постає як реалізація у самобутніх національних культурах спільної системи
загальнолюдських цінностей. Власне про таку, побудовану на цінностях,
модель світової культури говорив видатний філософ, нобелівський лауреат
А. Швейцер. Визнання спільних етико-моральних цінностей є шляхом до
діалогу в побудові світової культури та єдиним шляхом розвитку світової
культури.
Глобалізація у своїх деструктивних наслідках виявляється у постійному
розширенні кола глобальних проблем, що виникають у все нових, цинічно
довершеніших і непередбачуваних формах. Видатна Ліна Костенко в одній
із статей початку двохтисячних писала: «Глобалізується не тільки економіка
чи всезагальна обумовленість інтересів, глобалізуються конфлікти і
передумови екологічних, техногенних і моральних катастроф. Ані важелів
впливу, ані ефективних механізмів контролю у людства нема. І те, що
сьогодні здається всього лиш сюжетом для письменників-фантастів, завтра
може стати зловісною реальністю» [3, с. 456]. На превеликий жаль, це
пророче «завтра» настало. Глобальні проблеми вже не просто стоять на
порозі, а вриваються у життя цивілізованого світу «градами» на сході України,
бомбардуванням Сирії, інформаційною війною, проблемами біженців зі
Сходу, терористичними загрозами та кібератаками у Європі, США, зрештою,
по всьому світу. Реалізація гібридних воєн наближує, а, можливо, вже і
здійснює, перспективи глобалізованої війни. Звісно, така глобалізація,
деструктивна, несе загрози не лише національним культурам, а й всій людській
цивілізації.
Як стверджував у своїй культур-філософський концепції англійський
філософ та історик А. Дж. Тойнбі, різноманітного виду культури, починаючи
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від найменших етносів, до найвидатніших у світовій історії цивілізацій,
формуються та розвиваються або гинуть відповідно до одного-єдиного
закону - так званого закону «виклику-і-відгуку». Суть його полягає в тому,
що всі, навіть найменші культурні форми розвиваються і вдосконалюються
лише у тому випадку, коли на виклики, що продукує зовнішнє середовище,
чи то природнє, чи соціальне, конкретна культура, акумулювавши всі свої
сили, здатна давати відгуки. Мережа постійних викликів та відгуків
забезпечує культурний розвиток та зростання. Якщо творчих сил для
формування належного відгуку не достатньо, то культура приречена на
загибель. Глобалізаційні тенденції в сучасній культурі призводять до того,
що під загрозою опиняється не лише якась одна культура, а культура світова.
«Не культура однієї раси, а культура всього людства, теперішнього і
майбутнього буде приречена на загибель, якщо вичерпається віра у
відродження наших творчих сил» [7, с. 69].
Що повинна робити людська цивілізація, зокрема в особі множини
національних культур, для того, щоб цей «відгук» був належним, щоб творчі
сили не вичерпалися? «Чи може людство запобігти протистоянню
цивілізацій..? Тим більше, що конфігурації людства ускладнюються, а саме
поняття світової спільноти дало глобальну тріщину» [3, с. 456] – питання,
що ставить Ліна Костенко вирішується якраз сьогодні. Війна в Україні,
оцінювана з позицій сучасної постмодерної культури, – це не лише війна за
територію, національну єдність, чи за національну культуру. Це складова війни
глобалізованої, війна цивілізаційних антагоністів. Українсько-італійська
поетеса та культуролог Оксана Пахльовська, аналізуючи геополітичну та
геокультурну ситуацію, в якій опинилася Україна на початку другого
тисячоліття, доречно наголошує на мотто, своєрідних девізах основних
світових країн-лідерів. Мотто Америки: «Е pluribus unum» – «з багатьох –
єдине»; мотто Європи: «Рlures in unum» – «єдність у багатоманітності»; і,
врешті, мотто Росії: «Reductio ad unum» – «зведення до єдиного». Ці мотто
постулюють кардинально протилежні вектори розвитку світової культури і
кардинально протилежні системи цінностей. Коли авторка видавала свою
книгу, ніхто й уявити собі не міг, що Україна відіграватиме визначальну роль
в утвердженні європейських цінностей. І перемога у цій війні цінностей, війні
цивілізацій утвердить плюральність як визначальну цінність сучасного
глобалізованого світу.
Як вберегти національну культуру від загроз її винищення? Для України
ця проблема не нова. Українська національна культура постає у ХХІ столітті
не «завдяки», а «всупереч». Тому непростий досвід «виживання» вселяє віру
у майбутнє. Сьогодні національна культура – справа національної безпеки
України. Усвідомлення цього на рівні державному і на рівні громадянського
суспільства виставить правильні пріоритети і утвердить українську
національну культуру посеред інших у світовій культурі.
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ЕКЛЕКТИКА В СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЯХ
ДИЗАЙНУ ЗАЧІСКИ
Динаміка суспільних процесів останніх років, яка зумовлена гострими
суперечностями в усіх сферах життєдіяльності людини, вимагає
поглибленого теоретичного аналізу культурно-історичних основ буття
людини. Актуальність розробки питань розповсюдження еклектики в
сучасних тенденціях культури і мистецтва зумовлена тим, що еклектика як
явище ще малодосліджена в різних галузях знань. Щодо світу моди можна
стверджувати, що він зараз переживає період еклектизму. Серед основних
суб’єктів індустрії моди широко використовується принцип змішення з
метою формування нових художніх образів і пошуку стилістичних рішень.
Життя людини сьогодні стало більш динамічнішим, розвивається,
з’являються нові матеріали, технології. Людина стала вільнішою у своєму
виборі – майже в кожної є можливість створити свій стиль, який підходить
лише для неї. Одяг, візаж, зачіска – усі вони стають віддзеркаленням, які
відображають настрої як окремих людей, так й сучасного часу. Проте
принципи та практичні тенденції подібних асиміляцій досліджені недостатньо
й потребують підвищеної уваги.
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Сучасну існуючу тенденцію формування образів і розповсюдження їх
серед масового споживача прийнято називати «еклектикою» (або
«еклектизмом»). Еклектика популярна як прийом акцентування
фрагментарності, колажності на противагу цілісності.
Еклектика (еклектизм) від грецького слова eklektikos – такий, що
вибирає) – механічне з’єднання різнорідних, часто протилежних принципів,
поглядів, теорій, художніх елементів і т. п.; в архітектурі й образотворчому
мистецтві поєднання різнорідних стильових елементів або довільний вибір
стилістичного оформлення для будівель або художніх виробів, що мають
якісно інші сенс і призначення (використання історичних стилів в архітектурі
і художній промисловості) [3, с. 1530].
Еклектизм – філософське вчення, що не належить до певної школи,
але засноване на поєднанні положень, запозичених із різноманітних
філософських систем [1, с. 939].
Можна констатувати, що негативне ставлення до еклектики як
феномена визначило неувагу до її розробок. Однак, над цією проблемою
плідно працювали філософи та мистецтвознавці. Завдяки розробленим ним
підходам можна виділити дві тенденції у філософському розумінні феномена
еклектики: 1) еклектика трактується як позанауковий спосіб пізнання, який
вартий осуду заперечення; 2) еклектика сприймається як спосіб пізнання,
який первинно скеровує знання на пошук нових форм самовираження в
творчій діяльності особистості. Негативно еклектику розглядали такі
дослідники як Ю. Афанасьєв, Є. Дембовський. Е. Ільєнков, Г. Карамишев,
М. Каммарі, В. Кохановський, П. Лежебоков, І. Нальотов. Значне місце в
розробці проблеми модернізму, історизму, стилізаторства, які ґрунтуються
на принципі еклектики, займають роботи О. Гапановича, І. Кулікової,
Н. Малахова, Є. Рославця (у галузі живопису); Г. Іконнікова, О. Кириченко,
А. Пуніна, Л. Танаєвої, А. Чегодаєва, Е. Ульмана (у галузі архітектури).
Історію формування основних стильових напрямів в індустрії моди
ХХ століття представлено у дослідженнях К. Блекман, Р. Захаржевського,
В. Єрмілової.
Еклектика в художній творчості – це здібність розтинати світ наявного
художнього змісту, визначати контури нової форми і в той же час
анатомізувати цю форму зсередини. Цей процес можна розглянути, якщо
звернутися до історії розвитку мистецтва, архітектури. музики. Так аналіз
модерніського, постмодерніського мистецтва показує, що еклектика в
художній творчості – це спроба відобразити абсурд нашого життя художніми
засобами. Проблема художньої еклектики – це проблема не стільки
просторового відображення явищ життя, скільки проблема сприйняття
сьогоднішнього часу через призму попередніх періодів розвитку людської
історії. Художня еклектика – це явище, яке ґрунтується на уявленні про
прискорений, спресований час. Якщо ми розглянемо розвиток основних
стилів і тенденцій від епохи Ренесансу і до наших днів, то побачимо, що з
наближенням ХХІ століття час панування кожного з них скорочується. Таке
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враження, що час сам по собі спресовується і примушує людину інтенсивніше
спрямовувати свої дії на пошук нових форм самовираження.
Еклектика в художній творчості – це спосіб свободи композиції і
пластичних якостей, які досягаються шляхом формалістичного розкладення
художнього змісту на роздільні мазки, відтінки, навмисною зміною кольору,
деформацією відображення. Для еклектики, основний зміст художньої
діяльності полягає не в зміні навколишнього світу за допомогою відтворення
суспільного ідеалу, а в зміні способу зображення. Початок ХХ століття
знаменувався класовими війнами, революціями, які виснажили людську душу.
Кубізм, футуризм, конструктивізм, дадаїзм, течії неоавангардизму прагнули
по-своєму знайти вихід з існуючого становища. Класичний живопис, який
внутрішньо гармонійний і стрункий, не міг відобразити трагічність того часу.
Тому, наприклад, з’явився імпресіонізм, який розвивався в умовах гострої
боротьби з академічним мистецтвом. Імпресіонізм дав поштовх до
зародження нових течій постімпресіонізму, що поширилися на межі минулого
і нинішнього століть. У результаті пошуків нових образотворчих засобів у
мистецтві модернізму виникли й такі напрямки як кубізм, футуризм,
абстракціонізм, які активно використовували принцип еклектики.
Проте, незважаючи на таку довгу історію еклектики як художнього
прийому, використовувати еклектизм у дизайні стилю та моді далеко не так
просто. Серед основних закономірностей, які застосовують на практиці
дизайнери зачіски, можна визначити: комбінаторність (наприклад, кольору,
геометричних форм зачіски); доцільне поєднання стильових та образних
характеристик, властивих різним часовим епохам і національним традиціям;
гармонійне змішання різнорідних фактур та текстурованих варіантів
оформлення матеріалів, використаних у створенні проектного або
художнього образу; грамотне використання яскравих насичених кольорів,
що складають певну колірну гармонію; створення інноваційних стильових
рішень у комплексі з художнім образом як продуктом індустрії моди [4, с.
55]. Зачіски у еклектичному стилі більше використовуються зараз для
святкових шоу, подіумів тощо.
Еклектика – це явище нашого часу. Вона породжена нашим розумом,
душевним станом, нашими устремліннями і надіями. Еклектика – це бажання
знайти вихід з існуючого суспільного стану життя, тому що в епоху, коли
глобальні соціальні конфлікти збурюють світ, а громадянські пристрасті
обертаються безглуздими кровопролиттям, коли минуле виявляється
настільки ж непередбаченим, як і майбутнє, коли людське життя – єдина
абсолютна цінність у світі може перетворитися у розмінну монету, то
хочеться знайти компроміс, щоб перебороти це відчуження, яке вкоренилося
у нашому світі. Прийняття еклектики для нас є рівнозначним її визнанню і
утвердженню. Еклектизм як метод і засіб у дизайні стилю набирає
популярності і має всі шанси стати домінуючим принципом формування
модних тенденцій у дизайні зачіски.
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МУРАЛІЗМ В УКРАЇНІ ЯК МІЖКУЛЬТУРНА
КОМУНІКАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Монументальний живопис – один з найдавніших видів мистецтва. Ще з
первісних часів він слугував міжкультурною комунікацією, що сприяла
взаєморозумінню та взаємодії різних культур через обмін між людьми
ціннісними надбаннями. У ХХ столітті монументальний живопис отримав
назву мурал. Оскільки процес глобалізації передбачає зближення культур
різних країн та створює передумови для зростання міжетнічної комунікації
між їхніми представниками, то цілком очевидним став і процес популяризації
муралізму в світі. Варто зазначити, що в Україні це явище нині тільки набуває
своєї вагомості, але не має наукового осмислення, тому у цьому є нагальна
потреба і цим зазначається актуальність даного дослідження.
Відліком становлення муралізму як міжкультурної комунікації в умовах
глобалізації можна вважати ХХ століття, адже саме тоді у Мексиці під
лозунгом «змінити весь світ заради загального рівноправ’я і благодаті»
почався процес революційного мистецтва. Масово художник-революціонери
створювали мурали на стінах будівель. Відображення суспільних зв’язків
людей, соціального устрою суспільства, його історії і перспектив розвитку –
були головні теми, які відображали стінописи [1, с. 12–15].
Після завершення революції в Мексиці, муралізм популяризувався в
Сполучених штатах Америки, оскільки його основоположники – Д. Рив’єра,
Х. Ороско, Д. Сикейрос мігрували до цієї країни і розпочали там освоєння
публічного простору. Згодом американські художники стали наслідувачами
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муралізму (Д. Поллок). Згодом процес муралізму почав спостерігатися не
тільки в США, Мексиці, а і в європейських містах [4, с. 144–147].
З огляду на вище розглянуті приклади становлення муралізму в світі,
варто відзначити, що мурали, як міжкультурна комунікація, є засобом
спілкування різних культур через публічний простір. Це явище, з котрим
кожного дня зіштовхуються користувачі публічного простору, а саме –
жителі міст, перехожі, туристи.
Оскільки в Україні це явище тільки набуває своєї вагомості є нагальна
потреба розглянути чинники, які його популяризували. Відліком можна
вважати 2010 рік, оскільки саме тоді був створений Міжнародний фестиваль
з вуличного мистецтва «Muralissimo» з ініціативи київської міської
Галереї мистецтв «Лавра». Фестиваль проходив протягом двох років
(2010–2012 рр.). Його реалізація була приурочена до проведення
європейського чемпіонату з футболу «ЄВРО 2012». На думку організаторів,
мальовничі позитивні мурали мали перетворити вигляд столиці та приємно
здивувати гостей чемпіонату та познайомити широку публіку з одним з
найактуальніших і найдинамічніших форм мистецького самовираження у
живих умовах. У фестивалі брали участь професійні стріт-артисти з України
й зарубіжних країн, які працюють у різних стилях муралізму і мають досвід
художнього розпису великих стін [6].
Наступним чинником, який продовжив становлення муралізму в Україні
став фестиваль вуличного мистецтва «Respublica» у 2011 році, який діяв в
межах одного міста – Кам’янець-Подільського. В результаті чого не була
охоплена вся українська територія, однак проект увійшов до Google Art
Project [3].
Світова відомість українського муралізму настала разом із
започаткуванням міжнародного урбаністичного арт-фестивалю «Mural Social
Club» (за підтримки благодійної громадської організації «Sky Art Foundation»)
у 2015 році, який на меті має поширення сучасного мистецтва в Україні і
світі шляхом розміщення муралів у публічному просторі міст [7].
У 2016 році до цього руху приєднався міжнародний урбаністичний
арт-проект «Art United Us» за підтримки Київської міської державної
адміністрації. Зміст проекту полягає в тому, що 100 художників із різних
країн протягом 2016 року в Києві, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Одесі,
Маріуполі й інших містах намалюють по одному муралу кожен, а протягом
2017 року художники малюватимуть в інших країнах [5].
Загалом, ці проекти своєю основною ціллю вбачають міжкультурну
комунікацію, щоб популяризувати сучасне мистецтво в Україні і світі, а також
привернути увагу спільноти до проблем насильства, агресії, війни. Саме тому
для створення стінописів були запрошені не тільки українські художники, а й
художники з-за кордону (Nunca, Aryz, МТО, Li-Hill, Zio Ziegler, Telmo &
Miel, Rodrigo Branco й ін.). Проявом міжкультурної комунікації є обмін
художниками (українські художники створюють мурали в інших країнах, а
іноземні – в Україні), які у своїх творах поєднують українську культуру з
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своєю. Наприклад, мурал «Козак» в Києві, створений бразильським вуличним
художником-авангардистом Nunca, поєднує в собі український та
бразильський колорит – обличчя козака в яскраво-червоному одязі
(з українськими та бразильськими елементами) розмальовують південноамериканськими візерунками три чорношкірі руки [2].
Отже, розглядаючи муралізм в Україні як міжкультурну комунікацію в
умовах глобалізації можна зробити висновок, що даний процес є важливим
етапом становлення мистецтва в світі, оскільки саме за його допомогою
країни комунікують, що, в свою чергу, сприяє взаєморозумінню між людьми
та взаємодії різних культур.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНОМУ
СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
В процесі свого розвитку глобалізація виявила цілий спектр проблем
як усередині цивілізацій, так і між цивілізаціями у цілому і, в першу чергу,
загострила протиріччя глобального та локального в структурі світового
співтовариства. Що спровокувало виникнення цієї опозиції? В основі
глобалізаційної моделі лежить презумпція мультикультуралізму, а ключовим
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принципом – збереження культурних коренів кожного етносу як основної
одиниці поліетносфери. Насправді, це – ідеальна модель. Якщо
мультикультуралізм і рівноправність національних культур існують de jure і
закріплені «Загальною декларацією ЮНЕСКО» [2], то de facto вони
залишаються лише як намір.
Головна причина такого становища – протиріччя між прагненням Заходу
до гегемонії на світовій арені й орієнтацією народів на самоідентифікацію.
Сьогодні Захід так і не зміг перемогти ті непорозуміння, що пов’язані з
етнокультурною різноманітністю. Тому паралельно з ростом західного
універсалізму активізується процес усвідомлення людиною своєї
належності до певної етнічної спільноти. Психологічні чинники цієї
інтенсифікації однакові для всього людства в епоху радикальних
перетворень, що викликають соціальну нестабільність, – це пошук життєвих
орієнтирів. Все більше уваги приділяється способам життєдіяльності
попередніх поколінь, люди звертаються до віри, традицій, норм і цінностей,
що були вироблені їх пращурами.
Падіння комунізму зміцнило на Заході думку, що ідеологія
демократичного лібералізму тріумфально перемогла у всьому світі, й тому
вона універсально прийнятна. Однак, як відзначає У. Кимліка [9], у західному
суспільстві принцип рівності прав розповсюджується лише на людей, які
належать до християнської європейської культури й поділяють її головні
цінності. Усі інші культурні спільноти (етнічні групи, релігійні конфесії тощо),
як правило, зазнають різних форм політичної, економічної або культурної
дискримінації. Іншими словами, принцип рівноправності апріорно
розповсюджується на обмежене коло спільнот, інші опиняються у становищі
маргіналів. Для них формується система нормативних заборон, що веде до
конфліктогенності усередині суспільства і провокує міжетнічні конфлікти,
й як реакція на мультикультуралізм, виникли різноманітні моделі
міжкультурних відносин, що ґрунтуються на диференціації національних
культур [9; 10].
Отже, актуальною проблемою глобалізації стає антагонізм між
прагненням Заходу насаджувати універсальну західну культуру і втратою її
привабливості для інших народів.
Однак центральним і найбільш небезпечним аспектом глобальної
політики з’явився конфлікт між цивілізаціями та народами з різною культурою
та релігією. На глобальному рівні світової політики основні сутички
відбувається між Заходом і рештою світу, між християнською і
мусульманською цивілізаціями. Глибокий антагонізм ідентичностей, що
лежить в основі багатьох військових конфліктів (між арабами та
ізраїльтянами, албанськими мусульманами та сербами, індійцями та
пакистанцями, іспанськими мусульманами й християнами, шрі-ланкійськими
буддистами й тамілами, ліванськими шиїтами й маронітами), спровокував
безліч терористичних актів у різних кутах планети.
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Сьогодні Близький Схід та Північну Африку захлеснула хвиля
міжобщинних та міжетнічних конфліктів, що підігріваються
мусульманською войовничістю й призводять до дестабілізації міжнародних
відносин. Це стало об’єктивною причиною зростання міграційних процесів
з мусульманського світу в Європу, і як наслідок – підвищення рівня
безробіття в країнах Європейського Союзу й намагання обмежити потік
мігрантів, що викликає напругу на Заході.
Ситуація загострюється різким збільшенням числа соціальних та
політичних гравців у сучасному світі (зокрема, посилення могутності Китаю).
Небезпечним наслідком глобального економічного й соціального розвитку
країн стало також розповсюдження військового потенціалу в світі, що, поперше, дозволяє окремим країнам домагатися панування над іншими
країнами своєї цивілізації і свого регіону і, по-друге, дає їм засіб відбиття
вторгнення в їхню цивілізацію або регіон будь-якої інший зовнішньої
держави.
Отже, важливою проблемою людства в архітектоніці глобалізації є
протистояння цивілізацій.
Не менш складними є також протиріччя, що виникли на
пострадянському просторі, зокрема, між Росією та Україною. Обидві країни
належать до слов’янського культурного ареалу, православної у своєї
більшості культури та мають багатий історичний досвід тісних
взаємостосунків. Тоді у чому причина сучасного конфлікту між цими
країнами? По-перше, загострення бінарної опозиції: «сильне почуття
національної ідентичності українців» – «російські імперські амбіції».
З отриманням незалежності Україна активно намагається піти з-під
російського контролю та сфери її впливу, одночасно зростає спрямованість
Росії на гегемонію у пострадянському просторі. По-друге, існування
важливих невирішених питань, у числі яких: Крим, права росіян на Україні та
економічні відносини. Незважаючи на цивілізаційну спільність країн, саме
ці фактори призвели до сучасного військового протистояння України та Росії,
що поглибилось через активне втручання Заходу в цій конфлікт.
Якщо обмежитись українським питанням, то є ще одна проблема –
протиріччя між Сходом і Заходом України. Чинники, що обумовили появу
різнополюсності культур, різноманітні, зокрема: відмінність історичної долі
регіонів; тривале їх існування в різних імперських системах із різною
релігійною спрямованістю; розбіжності у динаміці соціально-економічного
розвитку; неоднаковість у характері й орієнтації міжкультурних контактів;
різниця у природних умовах, що обумовила специфіку життєдіяльності
людей. Тобто, болісною проблемою сучасності для українського
суспільства є такі бінарні опозиції як Росія – Україна, Схід – Захід України.
Отже, глобалізація, з одного боку, показала, що світ взаємозалежний,
з іншого – загострила комплекс протиріч усередині світового співтовариства.
Сьогодні ми є свідками біфуркаційного переходу глобалізаційних
процесів у нову форму міжнародних стосунків – діалогізацію. Про
«діалогічний поворот» у світовому співтоваристві заговорили філософи,
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культурологи, соціологи, політологи, які виявилися одностайні у думці, що
розгортання діалогу (міжцивілізаційного, міжетнічного, між владою і
суспільством тощо) є єдина альтернатива сучасному негативному сценарію
розвитку стосунків між цивілізаціями та народами. А втім, парадоксом
сучасних соціальних і гуманітарних наук є ситуація, коли очевидна
актуальність і злободенність діалогізації сусідить з великими лакунами в її
теоретичному осмисленні. Практична реалізація проекту «діалогічного
повороту» потребує розуміння феномену діалогізації та його відмінностей
від інших форм дискусійної взаємодії (наприклад, у лінгвофілософському
ключі).
Діалогізація є однією з форм об’єктивного процесу інтернаціоналізації
суспільного життя, її основною парадигмою є розвиток концепту діалогу як
у площині національної культури, так і в полі міжнародних відносин. Вихідні
орієнтири для осмислення основної проблеми дослідження слід шукати в
природі феномену інтернаціоналізації суспільного життя, сутність якого
полягає у розвитку та зближенні націй і народів. У своєму становленні й
функціонуванні інтернаціоналізація пройшла декілька етапів, кожний із яких
має свій зміст, що відбиває ступінь зрілості суспільства та цивілізації в цілому
і проявляється у певній формі. Критеріями для визначення форм є: рівень
міжнаціонального обміну; широта і глибина взаємовпливу і взаємозалежності
націй; співвідношення національного й інтернаціонального в суспільному
житті народів.
Криза глобалізації на початку XXI ст., спровокувала формування нової
форми інтернаціоналізації – діалогізації – з новим змістовим наповненням.
Головними принципами діалогізації є: усвідомлення єдності та різноманіття
світу; визнання своєрідності й самоцінності кожної з національних культур,
а також полівекторного характеру їх розвитку; толерантне ставлення до
культури Іншого. Транспонуючи теорії діалогістики на матрицю діалогізації,
можна концептуалізувати основні умови діалогічної взаємодії: наявність у
комунікантів бажання й готовність висловити свою позицію з проблемних
питань; їх готовність сприйняти й оцінити позицію партнера; готовність до
активної взаємодії; наявність загальної змістової платформи у вирішенні
обговорюваної проблеми.
Отже, діалогізація – це сучасна форма інтернаціоналізації суспільного
життя, що ґрунтується на комунікативному принципі.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ СИСТЕМ КОМУНІКАЦІЇ
НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ КУЛЬТУРНИХ
ПЕРЕТВОРЕНЬ
На сучасному етапі розвитку суспільства з’явилися нові канали
соціалізації, які впливають на формування внутрішнього світу особистості,
її адаптацію в суспільстві і одним із таких каналів є глобальний інформаційний
простір.
Соціалізація особистості відбувається в певному інформаційнокультурному просторі, який долучає її до культури та сприяє формуванню
світогляду, ціннісних орієнтацій тощо. Внаслідок розвитку медійної сфери
виникають паралельні реальності, так як ЗМІ та Інтернет «множать
реальності», формуючи єдині стандарти поведінки, образ думок, так як
віртуальну реальність легко трансформувати таким чином, щоб вона кодувала
особистість в певному напрямку, заданому інформаційною мережею [1].
На думку Ю. Морозової, сучасний мережевий інформаційнокультурний простір соціалізації особистості має певні особливості, а саме
виникнення паралельної реальності як агента соціалізації та різних форм і
спрямованості віртуальної культури. Цей простір містить ризики для
нормальної соціалізації особистості, так як освоюючи мережеву реальність
можна потрапити, часто непомітно для себе, під вплив інформаційнокультурного простору, як наслідок відбуваються зміни у поведінці, намірах,
уявленнях [6].
Із появою у соціокультурному просторі нових штучних середовищ,
з’являються псевдо агенти соціалізації, що призводить до того, що
соціалізація, як процес адаптації до суспільного життя, втрачає свій основний
сенс.
Нині Інтернет став невід’ємним елементом культури повсякденності, а
виникнення людини віртуальної культури «Homo Virtualis», стало
соціокультурною ознакою функціонування віртуальної реальності. Ставши
творцем, носієм і споживачем віртуальної культури, основні свої
соціокультурні потреби вона задовольняє у віртуальному світі, так як в ньому
працює, навчається, відпочиває, спілкується, отримує інформацію.
Процеси віртуалізації породжують віртуальну культуру, де віртуальне
середовище, побудоване засобами комп’ютерних технологій, стає способом
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буття людини [3]. А тому науковці зауважують про виникнення такого явища
як кіберсоціалізація, що полягає у зміні структури самосвідомості
особистості, внаслідок використання інформаційних і комп’ютерних
технологій та яка, в першу чергу, відбувається в Інтернет-середовищі і
пов’язана з новим віртуальним простором людини [4]. Процес
кіберсоціалізації є новим видом соціалізації, який обумовлений появою та
розвитком віртуального простору.
Нині науковці досліджують Інтернет як один з агентів соціалізації і
застерігають про появу можливих кризових форм Інтернет-соціалізації, а
саме негативні залежності, нав’язливу віртуальну поведінку, занурення у світ
внутрішніх переживань, як наслідок зменшується потреба в засвоєнні
зовнішнього середовища. Соціальні мережі стають тим простором де
трансформуються традиційні форми соціалізації, внаслідок чого молодь
засвоює у віртуальному світі нові норми й правила, не завжди позитивні,
переносить їх у реальний світ, руйнуючи загальноприйняті в межах існуючої
культури, тим самим ускладнюється процес соціалізації [4].
Серед позитивних якостей використання Інтернет-технологій виділяють
розширення доступу до корисної інформації, поява нових форм роботи і
дозвілля, засвоєння нових знань і навичок, можливість дистанційної освіти,
знайомитися і спілкуватися з великою кількістю людей, використовуючи
великий обсяг інформації самовдосконалюватися тощо, тим самим
відбувається соціалізація у віртуальному просторі, або кіберсоціалізація.
Нині існує велика кількість віртуальних співтовариств, які дослідник
В. Дзюндзюк запропонував розділити на декілька основних категорій:
- співтовариства інтересів, які збирають людей з однаковими
інтересами;
- ігрові співтовариства, які дають своїм користувачам можливості
створювати власний світ з вигаданими історіями та персонажами, наприклад
як в онлайн грі «Second Life»;
- географічні співтовариства, засновані на географічному розташуванні
або місцевості;
- співтовариства взаємин, де люди можуть ділитися своїм досвідом і
обмінюватися думками;
- комерційні співтовариства, де стосунки побудовані на купівлі та
продажі онлайнових товарів і послуг;
- віртуальні держави [5].
Внаслідок створення віртуальних співтовариств в кіберпросторі
формується певна субкультура та нове покоління людей, які ідентифікують
себе з іншими людьми, що одночасно «співіснують» у двох просторах, а
саме соціальному і віртуальному, проте перевагу надають мережевому
простору, тим самим віртуальна культура поступово формує особливий тип
людини, становлення і розвиток якої багато в чому визначається системою
мережевих взаємодій.
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Безумовно, віртуальна культура впливає на дітей і підлітків, у яких ще
остаточно не сформована психіка, а тому створення віртуальних двійників і
часта зміна ролей ще більше можуть посилити втрату інтересу до реального
життя. У свою чергу, люди іншого віку також проводять час у віртуальному
просторі, і вони можуть сприймати його як справжню соціокультурну
реальність, а його закони і правила ближчими.
Можна погодитися з думкою В. Дзюндзюк, що можливо, саме тому
сучасні програмісти всього світу працюють не стільки над досягненням
більшої реалістичності зображень, скільки над підвищенням когерентності
середовища, посиленням ефекту присутності в іншій реальності. А це може
бути небезпечним, так як все більше людей надають перевагу віртуальному
простору, а не реальному, де вони можуть і повинні реалізовувати власні
бажання і виявляти свої можливості, тому що культура будь-якого суспільства
завжди тримається на волі та творчості індивідів. Втім для багатьох «людей
мережі» це стає непосильним завданням, так як виникає Інтернет-залежність,
яка проявляється в надмірному захопленні комп’ютерними іграми,
програмуванням, спілкуванням за допомогою електронної пошти,
комунікаціями в ICQ, чатах, web-форумах, телеконференціях тощо [5].
Таким чином, у віртуальному просторі панують свої правила та зразки
поведінки, культурні норми й цінності, які має сприйняти індивід для того,
щоб стати частиною цього світу, а тому Інтернет відіграє значну роль в
становленні людини як особистості. Поява віртуального простору змусила
вчених звернути увагу не тільки на позитивну, а й на негативну трансформацію
особистості в його умовах, на нові можливості і небезпеки, пов’язані із
комп’ютерною цивілізацією. Під впливом нових комп’ютерних технологій
відбувається процес кіберсоціалізації. Проте постійне перебування в мережі
Інтернет негативно позначається на процесі соціалізації, що має прояв у
скороченні безпосередніх соціальних взаємодій з оточуючими, зміни у
спілкуванні з друзями і близькими тощо.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: PRO ET CONTRA
На межі XXI століття в розвитку людської цивілізації виразно
окреслилися тенденції до глобалізації. Виникла нова ідеологія глобалізму,
яка багато в чому ігнорує альтернативні сценарії майбутнього людства. З
одного боку, глобалізація – це процес неминучий, оскільки він обумовлений
економічною взаємозалежністю країн, розвитком засобів комунікації та
інформатизації, поширенням освіти і знань, що призводить до переходу від
простої взаємодії народів і країн до формування єдиного, цілісного світу.
Глобалізація – це виникнення єдиної світової економіки, єдиного світового
ринку, тобто єдиного ринку капіталу, єдиного ринку товарів і послуг, єдиного
ринку робочої сили. Національні кордони ніяк не повинні заважати цій єдності.
Отже, це природний і неминучий процес.
З іншого боку, глобалізаційні тенденції викликають тривогу і критику
серед політиків, вчених, активістів громадянського суспільства, деяких
лідерів бізнесу, стурбованих становленням нової, невидимої всесвітньої
імперії під егідою світової фінансової олігархії, проникненням влади грошей
у такі «нематеріальні» сфери, як наука, освіта і культура. Глобалізація
економіки призвела до того, що реальна влада від політиків у парламенті та
виконавчих структурах перемістилася у фінансові інститути, такі як
Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ) і транснаціональні
корпорації (ТНК). Таким чином, економіка і політика все менше
визначаються всередині держав і все більше всередині цих інститутів.
Західні дослідники проблем політичної глобалізації та «розмивання»
держави поділяються на дві групи – апологетів і скептиків. Радикальний
апологетичний напрямок представлений іменами К. Омае, Т. Фрідмана,
Дж. Бхагваті. К. Омае у своєму бестселері «Світ без кордонів» доводить,
що створення глобальної стратегії є «майже що питанням виживання» світу,
оскільки конкуренція в більшості сфер діяльності набуває глобального
характеру. Глобалізація світової економіки може призвести до руйнування
традиційної національної держави, оскільки, на думку К. Омае, держава є
38

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
неприродним утворенням: всі індивіди в першу чергу належать нашій планеті,
і тільки в другу – своїм місцевим громадам. Наростаючий потік людського
знання позбудеться націоналізму і допоможе створити новий світ вільних
федерацій, асоціацій регіонів і регіональних держав [9].
Т. Фрідман зазначає, що глобалізація є благом для майбутнього людства,
оскільки шанси на успіх визначатимуться не громадянством і місцем
проживання, а освітою, здібностями, завзятістю, винахідливістю та
доступом до світової комунікаційної системи. Ця ситуація радикально
змінить умови діяльності величезних мас людей, які живуть на стику з
«пласким світом» (світом, в якому панують горизонтальні структури, які
більше відповідають моделі рівноправного співробітництва), відчувають
його вплив і вже сьогодні можуть скористатися його перевагами [5].
На думку Дж. Бхагваті, економічна глобалізація є позитивним
процесом, який відкриває перед країнами, що розвиваються, нові
можливості, знайомлячи їх з останніми технологіями, підвищуючи рівень
життя громадян, скорочуючи масштаби нерівності [2].
Еволюціоністський напрямок прихильників глобалізації представлений
іменами Дж. Розенау, Е. Гідденса, Р. Фолка та ін. Всі вони відзначають
історичну безпрецедентність сучасної форми глобалізації, яка вимагає від
держав і суспільств поступової адаптації до взаємозалежного і нестабільного
світу. «Мережева модель» сучасної світобудови, запропонована Дж. Розенау
[10], побудована в дусі сучасних неоліберальних теорій міжнародних
відносин. На його думку, міжнародна система перебуває у фазі, близькій до
так званої турбулентності. Це означає, що система не просто переживає ряд
трансформацій і коливань, а знаходиться в ситуації тривалої нерівноваги, коли
її структура розхитується і наближається до кардинального зрушення
(турбулентності). Для Е. Гідденса [6] глобалізація є прямим продовженням
модернізації, оскільки сучасності внутрішньо притаманна глобалізація.
Модернізація полягає в автономізації соціальних відносин від локальних
умов взаємодій, отже, поширення дії деконтекстуалізуючих інститутів на
весь світ логічно вважати продовженням модернізації у формі глобалізації.
Р. Фолк стверджує, що зростаючий глобальний економічний
взаємозв’язок значною мірою спричинений впливом Інтернету та світових
засобів комунікації. Це створює загальне і одномоментне сприйняття новин,
суттєво змінює наше уявлення про світовий порядок. Як і інші дослідники
глобалізації, він наголошує на тому, що держава поступається своїм впливом
транснаціональним корпораціям та банківським системам, які діють на
міжнародній арені з мінімальними обмеженнями. Посилюється вплив
локальних і транснаціональних ініціатив окремих груп громадян.
Міжнародний порядок, який визначається цими силами, являє собою перехід
від світу суверенних територіальних держав до так званого світового села [4].
На відміну від апологетів глобалізації світу, деякі дослідники
скептично ставляться до цього процесу і не вважають його невідворотним
шляхом розвитку людства, наполягаючи на його штучному характері.
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Наприклад, цілий ряд дослідників вважає поняття глобалізація звичайним
міфом, спрямованим на приховування конфронтаційної реальності розвитку
світової економіки. Зокрема, подібну точку зору поділяють П. Херст і
економіст Г. Томпсон. У своїй роботі «Глобалізація під питанням» [7] вони
доходять висновку, що цей процес насправді являє собою звичайну
інтенсифікацію міжнародної торгівлі, яка навіть не є унікальною в історії і
не перевершує показники періоду кінця XIX – початку XX ст. Доводячи це,
дослідники підкреслюють, що в останні роки спостерігалося зростання
впливу національних урядів на транснаціональні корпорації, які занадто
роз’єднані, щоб представляти будь-яку реальну загрозу. Світу, менш
орієнтованого на міць держави, ніколи не існувало і не буде існувати. Всю
глобалізацію придумали держави, вони ж користуються її плодами.
Х.-П. Мартін і Х. Шуманн у своїй відомій праці «Пастка глобалізації.
Атака на процвітання і демократію» [8] говорять про диктатуру всесвітнього
ринку, про руйнівну діяльність МВФ і фінансової олігархії провідних країн
Заходу, що стоїть за ним. Вони відзначають, що глобалізація, об’єднуючи
світ, одночасно і руйнує його. Управляючі інвестиційних фондів і
транснаціональних корпорацій з капіталом в мільярди доларів паралізують
національні держави. При цьому політики все швидшими темпами
здійснюють дерегуляцію, спираючись у своїх діях на фінансову і промислову
еліту. Результатом незмінно є чергові програми жорсткої економії і масові
звільнення. Сучасну цивілізацію сьогодні можна представити як суспільство
жебраків, які живуть своєю власною працею, і багатіїв, які живуть на ренту
від праці інших [1].
Ідеологи антиглобалістського руху вважають, що глобалізація в її
нинішній формі не сприяє покращенню міжнародних відносин. Навпаки, вона
виявилася своєрідним каталізатором соціально-політичної напруженості і
конфліктів на нашій планеті. Поляризація багатства і бідності, боротьба за
ринки і природні ресурси, інформаційна та культурна експансія розвинених
країн Заходу, сприйнята іншими народами як загроза їх культурній та
цивілізаційній ідентичності служить живильним ґрунтом для національного
і релігійного фундаменталізму та екстремізму, для етнічного сепаратизму,
ксенофобії та тероризму.
Очевидно, що сьогодні світова спільнота знаходиться на дуже
відповідальному рубежі. Від вибору, який зроблять політики, залежить
майбутнє світу в найближчі десятиліття. Тому вкрай важливим є філософське
осмислення соціальної природи і політичних пріоритетів глобалізації, шляхів
розвитку і співіснування різноманітних цивілізаційних світів а також ідей і
принципів, що визначають напрямки світового розвитку [3].
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ДЕРЖАВНІСТЬ У ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ПОЧАТКУ ХХI ст.
Питання економічного розвитку з відповідними для кожної людини та
народу пріоритетами та стимулами, з одного боку, і з відповідним
ущемленням, придушенням, з іншого боку, нікого не залишали байдужими.
Кожна людина живе у власному індивідуально-неповторному часі. Загальна
обмеженість породжує необхідність виробництва цілей, реалізація яких
проходить у дезінтграційно-інтеграційній формі. Основним державним
об’єднувальним чинником є етнічний. Неспівпадіння потреб та інтересів
людини, держави, людства було відмічено ще в давнину. Будь-яке об’єднання,
окрім позитивних сторін, має свої і негативні аспекти. Щоб уникнути
обмеження, які накладає держава, деякі стали вважати, що її потрібно
знищити, а себе назвали людьми світу або космополітами. Суперечності між
націоналістами і космополітами на поверхні соціальних подій та явищ
спочатку носили теоретичний характер, хоча в глибині натури завжди мали
різні ментальні основи. Природною є любов до свого тата, який для дітей є
найсильнішим і до мами, яка в очах своїх дітей є найгарнішою, а також до
своїх дітей як основним сегментом Абсолюту. Природним є радість від життя
у своєму природному та соціальному середовищі. Все це та багато іншого
породжує феномен націоналізму та патріотизму.
Текст життя і його контекст не збігаються. Наприклад, життєдайна
природна багатоманітність зі своїми природними запобіжниками,
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блокаторами, храповиками тощо є надійною основою розвитку природи та
людини і водночас вона не дає можливості «вижати» увесь потенціал шляхом
зовнішнього тиску чи примусу для отримання прибутку, для внутрішньої
потреби, спортивного досягнення або хворобливого бажання «кайфу».
«Кайф» багатоваріантний перебуває у тісному взаємозв’язку та
взаємозалежністю з потребами, його важко виокремити, але цей сегмент
постійно розростається і став глобальною проблемою і не виключено, що в
майбутньому стане основною загрозою життю людей. Ще у свій час
Аристотель констатував: « ... більшість держав, що звертали увагу на
військову підготовку, тримаються, поки вони ведуть війни, і гинуть, як тільки
досягнуть панування. Подібно до криці, вони втрачають свій гарт під час
миру. А винен у цьому буває законодавець, який не виховав у громадян уміння
користуватися своїм дозвіллям» [1, с. 205]. Людина несе відповідальність
за приручену тварину (А. Сент-Екзюпері), але не зовсім, адже і людина
вимушена рахуватись з незнищенним сегментом природності у тварини, який
постійно проривається чи то у не виконанні команд, чи то в іншій формі
бунту, а також, що є головним, здатністю до реанімації свого природного
єства. Що стосується людини, то вона має свій зовнішній світ на рівні
конвенційних потреб (їжа, одяг, житло тощо), через які вдається загнати
людину у формальну форму рабства. Хоча не все і на цьому рівні однозначно.
Головним є те, що у людини є і малозрозумілий внутрішній світ на рівні
трансцендентних потреб (самопізнання, самоусвідомлення,
самоствердження тощо), який зобов’язана людина зберігати у чистоті та
недоторканості. В іншому випадку, не спрацьовував би рятівний для людства
феномен у вигляді нерівномірного розвитку країн та народів на світовому
рівні та вертикальна мобільність людей у середині країни. Обов’язок кожної
людини бути самодостатньою та неповторною. У тоталітарних суспільствах
диктатор намагається все вирішити сам, а для зручності намагається все
уніфікувати і за цим параметром нівечить людей. Щось схоже на пташку,
яка побувши певний час в клітці, вже не може прожити на свободі самостійно.
Так і народ після імперії зіштовхується з низкою проблем самостійного і
незалежного життя. Потрібен певний час, щоб все увійшло у природне
річище життя, як це робиться, наприклад, для певних тварин, птахів для
поновлення їхньої природної популяції. У загарбників є надлишкова енергія,
але, скоріше за все, є проблеми з внутрішнім світом, внаслідок чого
спостерігається феномен у вигляді «парадокса загарбника». Наприклад, Рим
мілітарно завоював Іудею, але та спромоглася нав’язати їм християнство як
модернізований іудаїзм. Варвари перемогли Рим, але разом з перемогою
стали християнами. Київський князь Олег прикріпив свій «щит на вратах
Цареграда», але з часом князівство стало християнським. Ті, хто віз з Африки
у трюмах кораблів рабів і гадки не мали, що везуть нащадків Президента.
Спокуса брати не своє призводить до феномену «троянського коня». Навіть
у щирій пораді чи дарунку присутній феномен «дарів данайців».
Тому, не еліта у вигляді законодавця, який «не виховав у громадян
уміння користуватися своїм дозвіллям» винна, бо в принципі це і не можливо
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в силу того, що наркотична залежність від потреб рівня «хліба та видовищ»
і безмежна, і шкідлива, а «низи», непокора яких забезпечує прогрес (Гегель).
Еліта стародавнього Риму «повелася» на популізм і зникла.
Людина за допомогою «хитрості розуму» (Гегель) створила штучну
другу і вже створює третю природу та продовжує знищувати природність в
т. ч. і власну, але через всякі обернені закономірності все це «виходить
боком» для неї ж самої в т. ч. і у вигляді глобальних проблем, вихід з яких не
знає ніхто.
Однією зі специфік сучасного розвитку людства полягає в тому, що
раніше людина «брала» з природи стільки, скільки могла і викидала все, що
їй було непотрібно. Спочатку природа справлялась з такою «культурою».
Потрібні дослідження причин стосовно того, що людина є єдиною в природі
істотою, яка спромоглася бути здатною знищити себе у ядерній війні та
постійно збільшує арсенал і нарощує потенціал знищення підвалин свого
існування та розвитку. Загалом діяльність людини ентропійна або руйнівна.
Ці негативні аспекти розвитку і породили глобальні проблеми. З часом, щоб
виокремити нові кількісні та якісні зміни в міжнародній торгівлі і, в першу
чергу, кардинальне змінення обсягів та значення інформаційних та фінансових
потоків у міжнародній економічній діяльності та в соціальному житті
людства, у кінці ХХ ст. ідеологи космополітизму ці процеси стали називати
глобалізаційними. Продукують ці глобальні проблеми в основному
транснаціональні компанії (ТНК) та транснаціональні банки (ТНБ). Але саме
ідеологи ТНК та ТНБ осідлали космополітизм з наміром спростити світ до
одно полярного. При цьому, якщо раніше їхні представники обіцяли щось у
вигляді комунізму, як поцейбічному раю, то зараз вони тільки себе вважають
рятівниками людства від всіляких загроз та ризиків. Критерієм успіху для
них в основному є прибуток або переважно горизонталь. На заваді отриманню
монопольного прибутку стали національно-державні інтереси, які
реалізуються у систему антимонопольного законодавства. Тому не є
випадковими такі думки: «Принцип національної держави ... не тільки не
придатний, а й ніколи не був ясно складений. Це – міф. Ірраціональна,
романтична та утопічна мрія; мрія натуралізму та племінного колективізму»
[2, с. 60]. Зрозуміло, що ненависть К. Поппера національно-державних
утворень ірраціональна. Але вибіркова. Невже він з таким же пафосом
бореться за знищення державності США? В такому контексті виникає
питання: «А що не є міфом?» На рівні Абсолюту все, що зробила людина є
відносним, недосконалим і несе в собі сегмент міфічного. Де більше
міфічного, у державному об’єднанні чи міждержавному? У. Бек пише:
«Тільки відкрита світу Німеччина (як і вся об’єднана Європа) зможе
повернути в зворотному напрямку процеси швидкого старіння населення,
втрату креативності у господарській діяльності, а також викликаного всім
цим значно зменшенням податкових та соціальних ресурсів» [3, с. 163].
Включення наноекономічного сегменту у весь реальний об’єм виробництва
позбавить людство від скривленого розуміння світових або мегарівневих
досягнень розвитку. В такому контексті відкритість світу означає своєрідний
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паразитизм і тому не тільки ризиковано та небезпечно, а навіть вкрай
шкідливо «вестися» на вигоди за рахунок інших. Треба хоча б собі давати
звіт, що спочатку треба обов’язково з’ясувати внутрішні причини такої
негативної тенденції. Які причини призвели до втрати креативності та
зменшення народжуваності в Німеччини (як і у всій об’єднаній Європі)? Чи
були спроби зупинити або, принаймні, загальмувати ці негативні тенденції і
що з цього вийшло? До того ж господарська креативність є лише одним з
сегментів загальної креативності і, що саме головне, не є основною, оскільки
її рівень дозволяє діяти переважно на горизонталі, на практичному
використанні новоутворень в науці, техніці, мистецтві тощо, підвищуючи
ефективність їх використання, що є також далеко не простою справою.
Відомо, що ніякі фінансові заохочення не в змозі зупинити депопуляцію
корінного населення розвинених країн. Це є доказом того, що гроші не є
головним засобом у вирішенні фундаментальних питань людського буття.
За рахунок зовнішнього донорства по цих параметрах можна більше
протриматися та виграти час, але потім ці негативні тенденції все рівно
візьмуть своє.
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Процеси трансформації прискорюють виникнення нового способу
організації соціального життя, що у теоретичному плані призводить до
формування нового світоглядного конструкту. В історичній ґенезі
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світоглядних орієнтацій існує тенденція звільнення людини від жорсткої
регламентації її життєдіяльності спільнотою, що поглинала індивідуальність
та зумовлювала стереотипність її життєвого шляху. Ставши незалежною,
Україна, на думку В. Кременя, лише в загальних рисах визначила, куди йти, і
ще менше – як це робити, адже «не створені світоглядні засади суспільного
розвитку» [3].
Етап трансформацій розмиває усталені уявлення про взаємодію людини,
природи, суспільства, породжує цілий спектр нових форм міжособистісних
взаємодій, котрі не тільки відкривають нові шанси і можливості, але й
підвищують ступінь ризиків у перехідному суспільстві, яке вимагає від
людини бути успішною в усіх сферах життєдіяльності.
Ми ж убачаємо, що корінь вирішення зазначених проблем знаходиться
у площині зміни світогляду. Адже будь-яке співтовариство «збірне» і
відтворюється на певній матриці. Важливим її зрізом є когнітивна структура –
система засобів пізнання реальності та інструментів суспільної свідомості
й обміну інформацією (мова, значущі факти, теоретичні уявлення, методи,
міра, логіка та ін.). На думку Ю. Бех, щоб зрозуміти дух сучасної епохи
потрібно змінити панівний технократичний світогляд на космополітичний і
відтворити принципово іншу картину світоустрою третього тисячоліття.
Останній дозволяє на основі якісно нової картини світу усвідомити напрям
і зміст нового етапу в розвитку людини і суспільства. При виконанні такої
місії він стає науковим світоглядом для нової доби соціального розвитку
планетарної системи [2, с. 12].
З вищенаведеного випливає, що основу наукової картини світу в
ХХІ ст. має складати усвідомлення нового образу життєустрою планетарної
спільноти – планетарного соціального організму. Глобалізація невідворотно
виведе на цей організаційний рівень устрою світу. Звідси випливає
необхідність вивчати цей рівень та його складові (людину і суспільство) і
передовсім провідні тенденції його становлення (становлення онтологічної,
інформаційної й організаційної єдності планетарної спільноти).
Нині поступово стираються кордони між державами,
переосмислюються поняття «громадянства» та «держави». Зв’язки громадян
із національними державами стають слабшими, а європейська спільнота
поступово, але впевнено перетворюється на космополітичне суспільство зі
спільним європейським громадянством. Про це переконливо свідчить текст
Договору про Європейський Союз, де зазначено, що «будь-який громадянин
країни-члена ЄС є одночасно громадянином Союзу» [7, с. 68]. Офіційно
вже єдина «Велика Європа» розпочинає активно формувати у населення
загальноєвропейську наднаціональну свідомість та ідентичність. Процес
розвитку та розширення Єдиної Європи вже не зупинити. Раніше
уніфікованому європейському суспільству можна було протиставляти
ісламські держави Сходу, що зберегли свою національну та культурну
ідентичність. Сьогодні ж, у силу різних причин, мусульманська Туреччина
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має намір стати наступним членом ЄС. Іншим прикладом активного
поширення космополітичних поглядів є (заснована 1953 року в США)
всесвітня організація World Service Authority, що видає документ під назвою
«Паспорт громадянина світу» [4, с. 39]. Очевидно, що питання
космополітизму, заснованого на ідеї формування «світового громадянства»
набуває сьогодні нової актуальності у зв’язку з процесами глобалізації.
В останні роки зарубіжні та українські дослідники намагаються
обґрунтувати тезу про те, що космополітизм стає світоглядно-ідеологічною
платформою розвитку суспільства, а провідною є тенденція становлення
онтологічної єдності планетарної спільноти [1; 2], яка кількісно змінює
морфологію планетарного світу в бік укрупнення організаційних структур
(Південноамериканський Союз, Євразійський Економічний Союз,
Європейський Союз та ін.), а якісно – завдяки зміні властивостей структури,
що від стану осередку (утвореного сукупністю окремих національних
держав) переходить до стану мережевості.
Одним із аспектів пошуку нових світоглядних орієнтирів і відповідей
на історичні виклики, що постали перед сучасною цивілізацією, є
формування сучасної наукової картини світу, яка має осмислити
фундаментальні наукові відкриття ХХ – поч. ХХІ ст., котрі істотно змінюють
наші уявлення про Універсум, розкривають нові закономірності його
функціонування та еволюції.
Поняття «наукова картина світу» традиційно у центрі уваги дослідників.
Активно висвітлюються природничо-наукова, філософська, релігійноміфологічна, екологічна, мовна, історична, культурологічна картини, як
варіанти цілісних знань, уявлень про світ. Загалом наукова картина світу – це
сформована на основі систематизації, узагальнення основних наукових понять
і принципів цілісна система знань, світоглядних уявлень про світ. Картина
світу є сукупним продуктом науки як форми суспільної свідомості, що
відображає дійсність не тільки у межах окремих форм руху матерії, а й і на
рівні їх об’єктивної єдності. За своєю структурою наукова картина світу
включає науково-теоретичні знання (поняття, принципи, закони) і
філософсько-світоглядні уявлення та орієнтири. Вона передовсім
репрезентує теоретико-пізнавальний контекст науково-дослідницької
діяльності учених. У процесі побудови картин світу наука активно
використовує образи, аналогії, асоціації. За формою їх існування
розмежовують донаукові (міфологічна, релігійна), наукові (філософська,
фізична, хімічна), ненаукові (художньо-образна, національно-мовна) картини
світу.
В інформаційну епоху відбувається сутнісна трансформація ролі й
статусу гуманітарного знання, яке характеризується сьогодні передовсім
тим, що змінюються критерії його оцінки. У царині сучасної гуманітарної
науки відбуваються й інші істотні зрушення. Важливим напрямком розвитку
гуманітарних наук є цифрова гуманітаристика (Digital humanities), яка за
останні десятиліття завоювала своє місце в гуманітарних міждисциплінарних
комп’ютеризованих дослідженнях.
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Гуманітарні знання продукуються в науках про людину і суспільство.
У сукупності вони утворюють комплекс гуманітарних наук, які виробляють
гуманітарну картину світу, яка є частиною загальної (наукової, ненаукової,
філософської) картини світу. Нещодавно американські дослідники
опублікували доповідь «Гуманітарна картина світу 2015» [8], яка є першим
кроком в оцінці стану гуманітарних наук у світі. На основі детального огляду
літератури і інтерв’ю із вченими у цій доповіді розкривається значення
гуманітарних наук, їх проблематика, а також зв’язок між гуманітарними
науками і політикою. Ця праця дозволяє почути позицію учених і їх оцінку
стану гуманітарних наук і пріоритетні напрямки гуманітарних досліджень.
Значний інтерес викликають підбір і аналіз наукових розвідок вчених із таких
регіонів, як Африка, Латинська Америка та Азія.
Гуманітарна картина світу, будучи мета-дисциплінарною картиною світу,
створює гармонійний, неконфліктний фундамент відновлення колись
розірваного знання і культури, в результаті якого з’явились гуманітарне і
негуманітарне знання, гуманітарна і негуманітарна культури. В цьому процесі
возз’єднання наук і знань про природу і людину на перше місце висувається
цілісне системне розуміння людини як нерозривної єдності тілесного,
духовного і соціального буття, осмислене на базі досягнень як сучасних
наук, так і гуманітарних ненаукових галузей знань. Означена картина світу це шлях до подолання наявної прірви між науковим і ненауковим знанням,
між раціональними і нераціональними методами пізнання, оскільки лише в
їх гармонійній єдності й можливе цілісне знання людини про світ і саму себе.
У підсумку слід наголосити, що гуманітарна картина світу набуває
свого достовірного вигляду лише в контексті екзистенціальних уявлень
особистості, що намагається не тільки пізнати світ, а й жити в гармонії з
ним. Орієнтація на гуманістичні цінності стає нині центральною настановою
пізнання та перетворення дійсності. Нова гуманітарно-наукова картина світу
суттєво розширює можливості пізнання і соціально-гуманітарних, і
природних явищ та процесів. Вона не тільки адекватно репрезентує наше
сучасне розуміння буття природи й людини, а й створює більш адекватний
образ еволюціонуючого світу, його передбачуваного майбутнього.
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СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ
І ЕТНОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОКАЛІЗАЦІЇ
I. У світі відбувається чимало процесів, які впливають на соціальнополітичну та етнополітичну сфери людського буття. Найбільш потужними
серед них вважаються глобалізація та глокалізація. Нагадаємо, що назва
«глобалізація» походить від англійських слів «globe» – земна куля, «globаl» –
всесвітній та «to globalіze» – поширюватись по всій планеті. В науковий обіг
цю термінологію ще у 60-х роках ХХ ст. ввели теоретики Римського клубу,
зокрема Е. Ласло, Д. Медоуз, М. Месарович, А. Печчеї та ін.
II. У визначенні й тлумаченні терміну «глобалізація» можна виділити
чотири основних підходи. По-перше, тлумачення глобалізації як процесу
зміцнення зв’язків між найвіддаленішими куточками планети. По-друге,
глобалізація визначається як процес поширення по всій планеті єдиних,
спільних для всього людства технологій, культури, ідей, ціннісних орієнтацій,
способу життя, поведінки тощо. По-третє, під глобалізацією мається на увазі
виникнення спільних для світового співтовариства проблем, зокрема,
економічних, політичних, екологічних та ін. Нарешті, глобалізація
трактується як процес зростання спільних вселюдських інтересів у всіх
сферах людського буття, породжуваних збільшенням взаємозалежності країн
і народів.
III. Глобалізація, поділяється на технологічну, економічну, політичну,
культурну, етнополітичну тощо. Згідно із західними концепціями, політична
глобалізація забезпечила і забезпечує поширення по всьому світу таких
політичних цінностей як принцип розподілу влади, парламентаризм,
політичний плюралізм, багатопартійність, пошанування міжнародного права,
пріоритет прав людини, захист національних меншин та багатьох інших. Під
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культурною глобалізацією мається на увазі процес виникнення і поширення
т.зв. «світової культури». Але при цьому в поняття «світова культура» часто
вкладається різний зміст. Одні фахівці вбачають в ній таку культуру, яка вбирає
в себе й інтегрує найкращі надбання всіх культур світу. Інші вчені під
«світовою культурою» мають на увазі т.зв. «масову культуру», «культуру
масового вжитку» тощо. При цьому, на їх думку, «світова культура» – це
виключно західна культура, а її поширення – це глобалізація західної культури
або «вестернізація». Більше того, деякі з них вважають «вестернізацією»
не лише культурну, а й всі інші форми глобалізації. Є всі підстави для
тверджень і про існування етнополітичної глобалізації. Їй можна дати наступне
визначення: етнополітична глобалізація – це процес розповсюдження по всій
планеті етнічних, національних та етнополітичних ідей і концепцій, піднесення
етнічного ренесансу, посилення політизації етнічності, вибуху націоналізму
та етніцизму, поглиблення етнополітичної інтеграції та дезінтеграції тощо.
IV. Водночас все помітнішою стає тенденція посиленої популяризації
й поширення концепції глокалізації. Підтвердження тому – поява низки
спеціальних, ґрунтовних, інноваційних праць, присвячених аналізові
актуальності, доцільності й переваг саме цієї концепції [3; 4; 6]. У цих та
інших публікаціях, ХХІ ст. тлумачиться і характеризується як «століття
глокалізації» (the Age of Glocalization), а сама концепція вже – як «нова
парадигма», яка вимагає нового «глокального мислення» (Glocal thinking),
що означає «думати глобально, діяти локально» (Think globally, Act locally).
V. Поняття «глокалізація» (Glocalization) складається з двох понять:
«глобалізація» (Globalization) та «локалізація» (Localization) і означає
«злиття чогось локального і глобального» (the fusion of the local and the
global). Винайдення цього поняття, як правило, пов’язується з ім’ям
американського дослідника Р. Робертсона і датується серединою 90-х років.
Але це не відповідає дійсності, адже вперше вони з’явилися в Японії ще у
80-х рp.
VI. Глокалізація має місце в усіх без винятку сферах суспільного життя.
Але якщо глобалізаційна парадигма передбачає переважно чи виключно
процеси уніфікації, універсалізації, стандартизації, інтеграції, централізації і
тому подібне, а локалізаційна – фрагментацію, диференціацію, регіоналізацією,
дезінтеграцію, децентралізацію тощо, то глокалізаційна парадигма поєднує
та враховує одночасну дію і першої, і другої груп цих взаємопов’язаних
процесів. Отже, нова парадигма дає можливість більш об’єктивно поглянути
на відносини у соціально-політичній і етнополітичній сферах як на складні,
суперечливі і взаємобумовлені процеси, зокрема інтеграції та дезінтеграції.
VII. Термін «інтеграція» походить від лат. «іnteger», тобто цілий або
від англ. «to іntegrate» – об’єднувати та «іntegratіon» – об’єднання.
Передумови (їх 4 пункти) і умови (їх 12 пунктів) політичної та етнополітичної
інтеграцій на глобальному і державному рівнях давно й досить коректно були
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визначені К. Дойчем. Основними серед них є такі: 1) взаємна сумісність
основних духовних цінностей та норм політичної поведінки; 2) очікування
більш міцних і корисних економічних зв’язків або спільних винагород;
3) помітне збільшення політичних і адміністративних можливостей, хоча б
кількох учасників; 4) більш високе економічне зростання у порівнянні із
сусідніми територіями; 5) кілька важливих нерозривних ліній соціальних
комунікацій через спільні кордони територій, які мають бути інтегровані;
6) відносно висока географічна й соціальна мобільність 7) масштабність
потоку взаємної інформації; 9) взаємне передбачення поведінки всіх
учасників тощо [2, p. 195].
VIII. Нові умови світової інтеграції чітко окреслив канадський вчений
Б. Гаврилишин: 1) зростання відкритості держав; 2) збільшення густоти
економічних, політичних, культурних, інформаційних та інших взаємозв’язків;
3) зростання взаємозалежності народів і держав у вирішенні глобальних
проблем; 4) посилення планетарного резонансу регіональних подій тощо
[1, с. 196]. Врахування всіх цих передумов і умов, а також дотримання
конструктивних методів і засобів сприятиме інтеграційним процесам.
ІХ. Поняття «дезінтеграція» походить від терміну «інтеграція», а також
префіксу «де», «дез», що означає відсутність, усунення чогось, або
зворотний, протилежний напрямок процесу. Отже, дезінтеграція взагалі – це
роз’єднання чогось раніше цілого. А етнополітичну дезінтеграцію можна
визначити, як один із проявів процесу глокалізації, який пов’язаний із
роз’єднанням і розподілом вже існуючої етнополітичної спільноти, єдиного
багатонаціонального чи поліетнічного суспільства, держави та/чи
міждержавного утворення. Варто звернути увагу на твердження
Р. Шермергорна про те, що дезінтеграційні процеси, як правило, нуртують
серед підлеглих етнічних спільнот, а інтеграційні – серед домінуючих
[5, р. 57–88], що можна вважати однією із закономірностей глокалізаційних
процесів.
X. К. Дойч виявив шість причин, які призводять до дезінтеграції.
Виходячи з дедалі міцніючої тенденції посилення саме дезінтеграційних
процесів на глобальному і державному рівнях, варто хоча б стисло їх назвати:
1) Швидке зростання тягаря в економічній, військовій або політичній царинах
для всієї спільноти, або якоїсь її складової частини особливо, якщо це
зростання тягаря відбувається на ранньому етапі, до того як інтеграція
укорінилась і призвела до народження глибокої політичної лояльності та
звичаїв. 2) Значне піднесення соціальної мобілізації та політичної активності,
більш швидке, ніж процес громадянської асиміляції і набуття загальної
політичної культури спільноти. 3) Різке посилення регіональної, економічної,
культурної, соціальної, лінгвістичної або етнічної диференціації, більш
швидке і сильне, ніж будь-який компенсуючий інтеграційний процес.
4) Серйозний занепад у царині політичних і адміністративних можливостей
уряду й правлячого класу вирішувати поточні завдання та нести тягар.
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5) Закритий характер правлячої еліти, котра посилено гальмує доступ нових
членів та ідей, що призводить до зростання ворожих контреліт серед
потенційних членів правлячої еліти, які до неї так і не увійшли. 6) Нездатність
уряду і правлячої еліти вчасно здійснювати потрібні реформи, на які чекає
населення [2, p. 195–196]. Усунення зазначених та інших подібних причин –
важлива передумова запобігання руйнівних наслідків дезінтеграційних
процесів.
ХІ. Варто виходити з того, що процеси дезінтеграції, зокрема політичні
та етнополітичні, не можна розглядати як однозначно негативні, або
однозначно позитивні. Адже ці процеси готують ґрунт, з одного боку, до
послаблення, занепаду, а часом і розчленування багатонаціональних,
поліетнічних держав, а, з іншого – до народження нових, чи відродження
старих держав. До того ж, дезінтеграційні процеси є однією із невід’ємних
і закономірних сторін глокалізації. Іншу її сторону становлять інтеграційні
процеси, на які людство, в тому числі й народи посттоталітарних держав,
пов’язують чимало сподівань.
ХІІ. Замість прикінцевих висновків спробуємо висунути дві гіпотези:
Гіпотеза № 1. На рубежі тисячоліть розпочалася зміна наукових
парадигм (shift of scientific paradigms – у тлумаченні Т. Куна): на зміну
глобалізаційній та локалізаційній парадигмам йде глокалізаційна, яка більш
об’єктивно відображає сутність сучасного етапу розвитку цивілізації.
Гіпотеза № 2. Глокалізація відбувається в усіх сферах суспільного
життя, зокрема в соціально-політичній та етнополітичній.
Запропоновані гіпотези потребують подальшого обговорення та або
підтвердження, або спростування.
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Дизайн костюму належить до тих галузей, в яких найповніше можна
простежити сучасні тенденції в культурі та мистецтві. Це пов’язано з тим,
що практично протягом всього існування одягу, зміни в ньому були піком
культурних трансформацій в суспільстві. Одяг в усі часи завершував
формувати культурно-мистецькі періоди та епохи, вбираючи в себе
найхарактерніші стильові та часові ознаки. ХХІ століття не є виключенням
в цьому процесі, адже, навпаки, одяг почав відігравати в сучасній культурі
ще більшу роль, що, безумовно, вплинуло на особливості його розвитку як
репрезентанта культурного середовища.
З другої половини ХХ століття активізувалися глобалізаційні тенденції,
що було пов’язано як з промисловим розвитком, так і стрімкими
міжкультурними комунікаціями. Жага пізнання екзотичних культур, намагання
втрутитися в еко-системи віддалених аборигенських культур Африки,
Амазонії тощо, міграційні процеси світових масштабів, асиміляція,
перенесення промислових потужностей в країни, що розвиваються,
розповсюдження масової культури – все це призвело до того, що в світовому
культурному просторі стрімко почав втрачатися власний культурних код, який
би вирізняв одну культуру серед інших. Одним із найперших елементів
культури, що відчув на собі глобалізацію, став костюм. Тож дослідження
глобалізаційних тенденцій в дизайні костюму є своєчасним і актуальним і
надасть можливість більш детально розглянути місце костюму в світових
культурних процесах, зокрема в розповсюдженні ідей як глобалізації так і
збереження традиційних культур.
В процесі роботи над темою було виділено два напрямки, які
розкривають зміст впливу світової глобалізації на дизайн костюму – це
спроби збереження традиційної національної культури, зокрема і костюму,
та нівелювання національних ознак традиційної культури. Для подальшого
дослідження було обрано напрямок, який несе в собі тенденцію нівелювання
традиційних національних ознак. Ця тенденція почала набувати масового
розповсюдження в період розширення сфер впливу європейської індустрії
моди з останньої третини ХХ ст., виходу масових брендів на ринки віддалених
та схильних до закритості країн і продовжується до цього часу. Однак в
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процесі дослідження було з’ясовано, що необхідно виокремити не лише
повне нівелювання, але й часткове.
Отже, під повним нівелювання національних ознак в дизайні костюму
ми розуміємо повне заміщення традиційного вбрання чи його елементів
одягом світових брендів, які стирають межі між країнами і є масовим
продуктом. Зазвичай, повному нівелюванню традиційного передує занепад
власної швейної та текстильної промисловості, а національні виробники
одягу або вдаються до копіювання світових брендів, або не спроможні
концептуально конкурувати з брендами. Натомість часткове нівелювання
національних ознак є більш позитивним, оскільки передбачає трансляцію
елементів національних культур в світовий простір, в якому вони стають
транскультурними елементами, популярними у всьому світі, але при цьому в
них читається першоджерело. Мова не йде про явне поширення того чи
іншого елементу костюму, наприклад, української вишиванки чи японського
кімоно, мова йде про трансляцію проектного мислення та організацію
предметно-просторового середовища чи підходи до проектування костюму.
Розповсюдження брендів масового виробництва пов’язується з
поширенням концепції виробництва «fast fashion». Це явище в індустрії моди,
яке можна охарактеризувати як «своєчасне задоволення споживчого запиту
на модний продукт за доступною ціною» [2, с. 32]. Велике дослідження
цього питання провела Н.В. Чуприна, яка також виокремила основні принципи
роботи в концепції «fast fashion»: випуск продукту малими серіями, часте
оновлення моделей у відповідності з модними тенденціями; малочисельний
тираж кожної моделі, що надає одягу більшої ексклюзивності; часте
оновлення асортименту одягу в торгівельних точках (2–4 рази щомісячно);
короткострокова реалізація, що сприяє відмові від сезонних знижок тощо
[2, с. 32]. Цей принцип реалізують повною мірою такі бренди як Zara, H&M,
Reserved тощо. Швидке оновлення асортиментного ряду формує у споживача
постійну новизну колекції та впливає на бажання її придбати. Відмінно
налагоджена система випуску нових моделей та їх реалізації залишає далеко
поза конкуренцією невеличкі національні бренди, які часто самі
орієнтуються на зазначені світові бренди. Широка мережа збуту масової
продукції призводить до одноманітності на вулицях світових міст, людей в
однаковому вбранні можна зустріти як в Мілані, так і в Токіо чи Ріо-деЖанейро. Втрата індивідуальних рис споживача є основним наслідком
тенденції нівелювання національних ознак в світлі глобалізаційних процесів
у світі.
Інша тенденція ґрунтується на транслюванні в світову культуру
елементів національної традиційної культури, які філософськи
переосмислюються настільки, що в результаті перетворюються на
інтернаціональний код, зрозумілий іншим культурам. Одними з
найяскравіших прикладів інтернаціоналізації традиційної культури є
скандинавський чи японський дизайн. Для прикладу можна розглянути
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японський дизайн, як взірець нової дизайнерської парадигми, яка ґрунтується
на переосмисленні традиційної японської культури. Одним із таких внесків
японського проектного мислення в світову культуру є деконструктивізм,
поява якого пов’язується з плеядою японських дизайнерів костюму, які
почали працювати на європейському ринку. Головною рисою творчості
японських дизайнерів було створення одягу, в якому використовувалися не
конкретні форми національної культури, а загальні принципи створення
костюма, композиційні прийоми, що передавали національний дух та культуру
Японії [1, с. 90–91]. Стиль колекцій японських дизайнерів, вперше представлених
в 1970-х в Європі назвали «destructuree look», що отримало назву
«деконструктивізм». Метод деконструкції в дизайні можна сприймати і як
руйнування звичних зв’язків, що веде до створення нового образу. Однак,
«…якщо дуже узагальнено уявити деконструкцію як «руйнування», то
деконструктивістська мода звільняє одяг від функціональності, буквально
знищуючи останню, при цьому слід зазначити, що завдяки такій асоціації
одяг із практики переходить у сферу теорії…», що за своєю сутністю і
відповідає головній меті творчості дизайнерів, які обрали цей творчий метод
роботи з формою [3, с. 107]. Деконструктивний напрям у роботах японських
дизайнерів насичений тонкими натяками та іронічними акцентами, які на
перший план можуть виставляти внутрішні протиріччя людини як свідчення
недосконалості, яке з внутрішнього може стати зовнішнім. Глибокі
філософські та світоглядні переживання людини візуалізуються та
демонструються як звільнення людини від канонів, умовностей та заборон.
При такому підході акцентується, в першу чергу, відмова одягу від його
функціонального призначення, а вільна інтерпретація форми костюму і тіла
людини породжує новий зв’язок носія і костюму.
В цілому, розглянувши світові глобалізаційні тенденції та їх
відображення в дизайні костюму, можна підсумувати, що костюм є потужним
засобом фіксації тенденцій в світовій культурі і роль костюму завжди буде
цікавити дослідників різних галузей, а проведене дослідження, безумовно,
потребує продовження та поглибленого вивчення.
Список використаних джерел
1. Кісіль М. В. Концепції формоутворення костюму в західноевропейському дизайні
ХХ століття: витоки, розвиток, тенденції: дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.07 /
М. В. Кісіль. – Харків, 2010. – 186 с.
2. Chouprina N. V. Characteristics of «Fast fashion» concept in fashion industry /
N. V. Chouprina. – Vlakna a Textil – № 1 (21). – Bratislava. – 2014. – Р. 31–36
3. Fashion-бизнес: теория, практика, феномен / под ред. Н. Уайт, Е. Гриффитс; [пер. с
англ. А.Н. Поплавская; науч. рук. А.В. Попова]. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. –
272 с.

54

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
Коваленко Олена Володимирівна,
аспірантка Житомирського державного
університету ім. І. Франка,
науковий керівник – доктор філософських наук,
доцент Ковтун Н.М.

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ТА МІГРАЦІЙНІ
ПРОЦЕСИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ
ТРАНЗИТИВНОСТІ
Потужні процеси транзитивності у світовому соціокультурному
просторі супроводжуються серйозними міграційними зрушеннями. Багато
країн світу, насамперед Європи, зіштовхнулися у сучасних умовах з черговою
хвилею міграції, пов’язаної з військовими конфліктами у країнах Близького
Сходу та Північної Африки. Перед європейськими спільнотами постала
серйозна проблема реінтеграції мільйонів мігрантів-біженців, які часто є
абсолютно чужими європейцям у контексті соціокультурної ідентичності.
Глобалізація міграційних процесів на сучасному етапі розвитку не
тільки підважує культурну ідентичність корінних народів Європи, а й
зумовлює загострення етнічних та релігійних конфліктів. Актуальність
проблеми дослідження специфіки міграційних процесів в умовах
транзитивності зростає й на фоні провалу політики мультикультуралізму в
розвинутих країнах Європи. Результатом не виваженої політики у сфері
міграції стала поява не тільки закритих етнорелігійних анклавів у великих
містах, а й зростання етнічної організованої злочинності, насамперед
наркоторгівлі і торгівлі людьми, та масових заворушень і бунтів у містах,
які мають етнічний і релігійних характер.
Непрогнозовані міграційні процеси значно посилили й процес занепаду
національних держав у Європі. У великих містах континенту утворилися цілі
анклави, де компактно проживають групи мігрантів. Більше того поліція й
інші державні інституції часто зовсім не контролюють ці території. Згідно
зі статистичними даними, якщо в Німеччині кількість мігрантів становила у
1988 р. 4,5 млн особі або 7,3 %, у 2002 р. ці показники сягнули 7,3 млн осіб
і 8,9 % населення. У свою чергу, у Франції у 2006 р. проживало 5,1 млн
емігрантів або 7,9 % населення [1, с. 112]. У зв’язку з цим перед європейцями
вже на початку ХХІ ст. постала жорстка проблема впорядкування міграційних
процесів через інститути громадянства.
Вирішення цієї проблеми європейськими урядами здійснювалося у
контексті політики мультикультуралізму, яка вже у 2010 р. була визнана
неефективною. Згідно з нею, полегшення отримання мігрантами
громадянства європейських держав мало стимулювати процеси інтеграції
емігрантів у соціокультурний простір європейських спільнот. Політика
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отримання громадянства вкладалася в три основні моделі: асиміляції,
сегрегації і плюралізму.
Спільним для цих моделей, за твердженням українських дослідників
В. Грубова і Ю. Кулагіна, стало те, що моменту отримання громадянства
передує певний період натуралізації (він коливається від 5 років – Франція,
Італія, Велика Британія, 8 років – Німеччина, до 10 років – Іспанія і
Португалія), під час якої претенденти на отримання громадянства мають
вивчити мову, ознайомитися з історією та конституцією країни, пізнати її
культуру [1, с. 112–113]. Така досить ліберальна політика у сфері отримання
громадянства сприяла помітному зростанню показників натуралізації а в
перспективі стала й засадничим фактором міграційної кризи в Європі
2013–2017 рр.
Безпосереднім наслідком вказаної міграційної кризи стала загроза
втрати національної ідентичності корінного населення Європи. Пов’язане це,
насамперед, з протистоянням ліберальних демократичних світоглядноціннісних орієнтацій європейців з традиціоналістською ідентичністю
мігрантів. Нерідко мігранти розглядають лібералізм європейців як право не
тільки зневажати етнокультурну традицію корінного народу, а необхідну
умову переведення «слабшої» культурної ідентичності на маргінес
соціального розвитку.
«Новоприбулі європейці» часто орієнтуються лише на прийняття
широкого спектру гарантованих ліберальними політичними режимами прав,
насамперед в етнокультурній і релігійних сферах. При цьому рецепція цих
прав і свобод жодним чином не врівноважується в емігрантському
середовищі набуттям цілого комплексу громадянських обов’язків без яких
неможливе функціонування громадянського суспільства.
Ці тенденції якнайповніше втілюються «на прикладі Великобританії,
яка переживає сьогодні період гострої кризи і невдоволення чужим
(ісламським) культурним елементом, у якому економічний фактор слугує
більше елементом політичної риторики, аніж реальною причиною кризової
ситуації» [2, с. 376]. Саме це дало підстави свого часу прем’єр-міністру
Девіду Камерону обґрунтовувати необхідність безповоротно відмовитися
від політики мультикультуралізму і зосередитися на збереженні національної
ідентичності на засадах культивування системи ліберальних цінностей.
Не додає популярності політиці мультикультуралізму й орієнтація
значної частини мігрантів на життя на соціальну допомогу. Небажання
інтегруватись у соціокультурну традицію європейських країн, небажання
вчити мову та утриманство як спосіб життя з необхідністю призвело в країнах
Західної Європи до зростання у партійних системах популярності
правоконсервативного сегменту електорального поля та поширення
шовінізму, ксенофобії та расизму серед корінного населення.
Провал політики мультикультуралізму та неспроможність країн Західної
Європи виробити ефективну політику щодо реінтеграції мільйонів емігрантів
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багато в чому пояснюється використанням владою цих країн застарілих
підходів до вирішення проблеми мігрантів. Вони базувалися на
соціокультурному досвіді сприйняття мігрантів з попередніх міграційних
хвиль, представники яких були вихідцями переважно з християнських культур.
Як стверджує І. Ткаченко, якщо раніше Західну Європу заселяли
переважно європейські християни, то тепер до них додалися представники
усіх культур світу. Особливо помітним є антагонізм між західними
ліберальними цінностями та установками, які привносять в Європу мігрантимусульмани [2, с. 378].
Сприймаючи через відкритий інформаційний простір ідеї про
толерантність, гуманізм, повагу до ідей свободи, рівності і братерства
європейських спільнот, мусульмани часто з найбільш знедолених країн
«третього світу» потрапляють у секуляризовані європейські соціуми. Будучи
неготовими до прийняття обов’язків такого суспільства, насамперед
необхідності поваги до релігійних переконань Іншого, гендерної рівності,
керівної ролі жінок у багатьох сферах соціального буття, мусульмани
впадають у ситуацію відчуження від такого соціуму. Закономірним наслідком
цього є поширення у другому-третьому поколіннях мігрантів орієнтацій на
діяльність в екстремістських і терористичних організаціях на кшталт ІДІЛ.
Сприймаючи серед західних ліберальних цінностей переважно лише
високий рівень життя мігранти-мусульмани залишаються прихильниками
традиційного ісламу, не прагнуть засвоювати притаманні європейській
соціокультурній традиції соціальні ролі, засвоювати мову корінного
населення. Вони прагнуть жити у власних соціокультурних анклавах у великих
містах. Подібна ситуація спровокувала у переважній більшості
західноєвропейських держав радикалізацію ставлення місцевого населення
до мігрантів, яке вже не боїться видатися не толерантними. Громадяни ЄС у
2010–2017 рр. масово почали голосувати за представників правих партій,
які орієнтуються на збереження традиційних форм соціокультурної
ідентичності і жорстку боротьбу з проявами релігійного екстремізму і
тероризму.
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ГЛОКАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Глобалізаційна проблематика, виявляючи гострі суперечності,
нерівномірні переваги, системні наслідки та розмаїті виклики, стає однією з
ключових ознак сучасного наукового дискурсу. Як досить неоднозначне
трансформаційне явище взаємозалежності та різнопорядкового об’єднання
світу глобалізація супроводжується як значними перевагами, так і новими
загрозами, пов’язаними, зокрема з долею національних держав та переглядом
їх територіально-просторових зумовленостей і питань національної безпеки.
Виявляючи суттєві ознаки глобалізаційних протистоянь як
«найзапеклішої суперечки нашого часу» між скептиками та глобалістами,
Д. Гелд та Е. Мак-Грю наголошують на значущості впливу на національну
державу регіональних та глобальних взаємозв’язків силами різного роду
над-, між-, транс-, порушуючи суверенність і легітимність держав та
«перевизначаючи» змісти прийняття їх рішень [3]. Серед відмінних ознак
глобалізації сучасності виокремлюються щонайменш чотири: подолання
кордонів у економічній, соціальній, політичній взаємодії; зростання
взаємозалежності; уможливлення значного прискорення глобальних
взаємодій внаслідок появи і вдосконалення технічних засобів транспорту та
комунікацій; зростання інтенсивності взаємодій та масштабності їх наслідків.
Багатовимірність глобалізації розширює сфери її впливу від
світомасштабних господарських та фінансових структур до політичних,
культурних, соціальних, технологічних. Зазначені впливи мають досить
неоднозначні системні прояви, зокрема, серед доволі тривожних соціальних
наслідків глобалізації слід відзначити значне майнове та фінансове
розшарування, знедоленість, безробіття, численні хвилі міграцій
(екологічних, політичних, економічних, релігійних тощо), розповсюдження
відчуття онтологічної тривожності та зростання недовіри тощо.
Глобалізація зумовлює також суттєвий перегляд базових принципів
організації суспільного життя. Зокрема, значних перетворень зазнають
принципи толерантності, довіри, солідарності, справедливості, актуалізуючи
в цілому питання єдності самоорганізації та відповідальності.
Однією з суттєвих проблем глобалізації є ідентифікаційні зрушення,
зокрема, у національній самоідентифікації, що переходить у виміри
транснаціональності та мобільності ідентичності. Згідно З. Бауману,
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транснаціональні корпорації зацікавлені у слабкій національній державі,
демонструючи дію стратифікаційної формули «глобальне багатство –
локальна бідність» [1].
Незворотна глобальність (в термінології У. Бека [2]) провокує руйнацію
національно-державних засад сучасного суспільства, змінює традиційне
розуміння концепту кордону, що характеризується розмиванням,
проникністю, ба навіть зайвістю, ініціюючи появу транскордонності як
визначальної ознаки глобалізаційних трансформацій, та універсальності як
адаптивної можливості розповсюдження базових інститутів та принципів
глобального модернізаційного розвитку.
В якості виклику глобалізації, її побічного наслідку чи альтернативи в
сучасному науковому дискурсі концептуалізується теорія глокалізації, що
відображає співвідносність та взаємопроникність глобального та локального
контекстів соціальних взаємодій. Одним з наслідків глобалізації постає
загострення відчуття потреби у локальному, поява нових смислів місцевого,
значущість переваг унікального. Розглядаючи глобалізацію в аспекті
стиснення світу та розповсюдження відчуття насправді єдиного світу, один
з найавторитетніших дослідників глобалізації Р. Робертсон звертає увагу на
явища локалізації глобальності, що демонструють проникнення переживання
глобального у численні повсякденні практики, відображаючи акцентуацію
локальних відмінностей та неоднозначність проявів глобального в різних
локальних спільнотах. Запропонований Р. Робертсоном концепт глокалізації
дозволяє виявити тенденції взаємопроникнення глобального та локального,
а також можливості їх органічного поєднання, що припускає неоднозначність
та суперечливість їх зіткнення [5].
В якості демонстрації протистояння засилля глобалізації та
гомогенізації, зокрема, в спробах локалізації відмінностей, розглядаються
явища трайбалізму, протекціонізму, тероризму та ін. Концептуалізований
М. Маффесолі неотрайбалізм постає свого роду реакцією на розчарування
у інститутах та культурі модернізму та глобалізму, ностальгуючи за
традиційними формами соціальної згуртованості [4].
Таким чином, засилля універсальності та руйнація кордонів паралельно
з усвідомленням глобальності та стисненням світу до просторо-часової
єдності посилюють мотиви локального контексту, стимулюючи прагнення
до укорінення в традиційному та пошуки шляхів збереження онтологічних
змістів місцевості. Глобальна ситуація планетарної взаємозалежності,
універсалізації та усвідомлення світу в цілому провокує різку демонстрацію
культурних відмінностей, претензії на суверенітет та появу конкуруючих
світоглядів, що в цілому можливо означити як прагнення до конструювання
загальнопланетарного світогляду, але зі схильністю до фрагментації,
актуалізуючи в глокалізації принципи збереження та вшанування розмаїття,
права на унікальність, множинної сучасності тощо.
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КОНТЕКСТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ
ПРОСТОРІ СЬОГОДЕННЯ
Домінування у сучасному світі глибинних змін у типах людської
інтерактивності й міжособистісній взаємодії спричинені розвитком
глобалізаційних процесів інформаційного, «мережевого суспільства».
Іспанський соціолог М. Кастельс, який власне ввів в обіг словосполучення
«мережеве суспільство», а також «суспільство мережевих структур»,
підкреслює такі їх риси, як всеосяжність та визначальний характер, коли
«влада структури виявляється сильніше за структуру влади», а сам факт
приналежності до тієї чи іншої мережі стає найважливішим джерелом влади
і змін в суспільстві [2]. Особливістю такого співтовариства є не стільки
домінування інформації, скільки трансформація варіантів її використання,
коли провідну роль у соціумі набувають глобальні мережеві структури, які
починають витісняти традиційні форми взаємовідносин. Сутнісною рисою
об’єктивних глобалізаційних змін, що наразі відбуваються, є також зростання
взаємозалежностей національних суверенних держав, їх об’єднання в єдину
систему правил й норм економіко-політичної та соціокультурної людської
діяльності.
У світлі згаданих тенденцій спостерігається знецінення політикотериторіального ідеалу суверенітету, але ні в якому разі не зменшення його
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актуальності чи значення для розвитку суспільства. Наразі національна
держава перестає бути єдиним суб’єктом, який монопольно інтегрує інтереси
своїх великих економічних та соціальних спільностей, репрезентуючи їх на
світовій арені. Причиною цьому стає хижацька філософія великих прибутків
власників транснаціональних корпорацій, які цілеспрямовано входять у
простір суверенних держав з різними пропозиціями для урядів цих країн.
Метою такої доволі агресивної політики інтеграції є розширення власних
інтересів на ринкові світових економіко-політичних відносин, та фактичне
руйнування при цьому національних економічних утворень, й загалом,
національних суверенітетів. Відбувається формування мега
взаємозалежного та взаємопов’язаного світу, що актуалізує перед людством
завдання управління цим глобальним розвитком: від локального до
всесвітнього.
Принципова новизна процесів такого масштабу полягає у їх
планомірному й свідомому спрямуванні конкретними суб’єктами, а не
дифузність чи природність, як це видається на перший погляд.
У цій ситуації неефективне керівництво державою обертається
зменшенням її повноважень у світовій політиці, що відразу проявляється
на обмеженні й врешті повному нищенні її суверенітету.
Сучасна практика міжнародних взаємозв’язків свідчить, що
глобалізація, ніби об’єднуючи світ, в реальному житті його поділяє,
закріплюючи економічну та соціальну нерівність, протиставляючи держави
за певними параметрами. Наслідками неоліберальної глобальної політики
сьогодення є банкрутство місцевих виробництв, безробіття, соціальна
беззахисність, як результат нищення економічної активності держав за
рахунок позбавлення можливості урядів цих країн регулювати власну
економіку, а значить, й керувати власним соціокультурним простором [3].
У транзитних державах глобалізаційні зміни ніби несуть
широкомасштабні інвестиції іноземного капіталу, що можуть вирішити
проблему бідності місцевого населення, але практично завжди пов’язані із
масовим безладдям, відсутністю національного контролю над головними
економічними цінностями та соціальною експлуатацією. У такій ситуації
лише сильна суверенна національна держава здатна захистити ринок для своїх
підприємців, забезпечити соціальні гарантії всім прошаркам свого населення.
Розуміння складностей сучасного суспільного буття є необхідною
умовою початку пошуку альтернативної моделі неоліберальної глобалізації,
яка ґрунтується на стандартах людської культури, суверенітеті національних
держав, а не на економічних програмах дивідендів та чистих прибутків й
пов’язана із гуманітарними ресурсами суспільства. Передбачається, що
альтернативний варіант буде спиратись на регіоналізацію та поліцентризм
соціального простору, оскільки «кожний локальний соціум є активним носієм
власної «центральної» системи соціальних цінностей, форм
самоідентифікації та самоорганізації» [1, с. 152]. Ознаки такої моделі
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можливо вже помітити у практиці таких розвинутих країн, як Норвегія, Канада,
Японія, які борються за своє «Я» у світовій системі й відчувають себе
гідними власного майбутнього.
Підсумовуючи зазначене, підкреслимо, що у сучасному соціокультурному просторі, в якому глобалізаційні процеси продовжують себе
проявлятися все більш агресивно, держави втрачають значну частину
владного контролю над власним середовищем, а отже, й можливості
відстоювати свої національні суверенні права. Утім, дорівнювання всього
багатоманіття соціальностей якимось одним критеріям прагматичного
прибутку є нищенням спільнот, культур, суспільств загалом.
Джерела розвитку закладені у різноманітті й багатстві варіантів вибору
способів реалізації, самовиявлень культур та їх державних суверенних
утворень. Людство у глобально-інформаційному «мережевому суспільстві»
як загальному цивілізаційному феномені, що виник завдяки впровадженню
інформаційно-технічних та інформаційно-комунікативних технологій в
економічну, соціально-політичну, освітньо-комунікативну сфери, має наразі
всі можливості для початку й поширення глобального діалогу, який повинен
бути заснованим на планетарних принципах пошуку спільного суспільного
блага, свободи вибору способів самовиявлення, гармонії між багатоманіттям
та єдністю. Глобальний світ, як зазначають дослідники глобалізаційних
тенденцій, необхідно створювати першочергово на ґрунті діалогу культур
як спільний простір багатоманітної духовності, який характеризується
принципами відкритості й постійного самоудосконалення у параметрах
розуміння іншого.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ГЛОКАЛІЗАЦІЯ
ЯК КУЛЬТУРНІ ВИКЛИКИ
ХХІ СТОЛІТТЯ
Одним із наслідків глобалізаційних процесів останніх десятиліть є зміна
культурного обличчя світу. Оскільки сьогодні змінюються роль і місце
інституту національної держави, суттєвої трансформації зазнають і
національні культури, які є основним складником планетарної культурної
мозаїки.
Об’єктивно глобалізація сприяє розширенню контактів між окремими
культурами. Тому останнім часом значна увага дослідників зосереджена на
вивченні культурного аспекту глобалізаційних процесів.
У цьому контексті дедалі очевиднішою стає необхідність адаптації
національних культур до нових економічних, політичних і технологічних
реалій – до вільного обігу товарів, капіталу і робочої сили, створення
наддержавних управлінських структур тощо. Сталі культурні відмінності між
великими людськими (найчастіше державними) спільнотами можуть
створювати перешкоди для розвитку новітніх глобальних інститутів.
Прив’язаність держави до однієї національності стає перепоною для
транснаціонального розвитку [1, с. 130].
Частина науковців оцінює культурні наслідки глобалізації загалом
схвально, зазначаючи, що вона веде до гуманітарної консолідації людства,
зростання доступності культурних надбань різних народів. Культурна
глобалізація вивчається ними, виходячи переважно з позитивного ефекту
активізації культурних взаємозв’язків у світі, можливостей інтеграції культур,
їхнього синтезу, що веде до виникнення дійсно єдиної глобальної культури.
Такий сценарій культурної глобалізації – діалог, інтеграція та синтез
національних культур – можна розцінювати як продуктивний, здатний сприяти
їхньому взаємному збагаченню, а, відтак, – і якісному зростанню
планетарного культурного контенту.
Культурна глобалізація обумовлює залучення великої частини людства
до єдиної відкритої системи суспільно-політичних, економічних і культурних
зв’язків на основі модерних засобів інформатики та телекомунікацій.
Культурна глобалізація – це новий етап інтеграційних процесів у світі. Її
процеси стосуються всіх сфер життя суспільства – від економіки і політики
до культури і мистецтва. Культурна глобалізація є одним із найважливіших
факторів, який буде визначати умови розвитку духовного життя у
ХХІ столітті.
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Однак нерідко глобалізація пов’язується з негативним впливом на
культуру, серед аспектів якого слід виділити: деідентифікацію особистості;
уніфікацію цінностей, зростання впливу масової культури; породження
внутрішніх конфліктів та диференціації між різними соціальними та
культурними утвореннями тощо; культурне зубожіння значних мас населення;
усунення розмаїття культур, створення культури одного зразка; домінування
безособистісного начала над особистісним, специфічним і – ширше –
уніфікації над унікальністю. В підсумку «...на зміну квітучому розмаїттю
приходить вторинне спрощення» [2, с. 632].
Критика культурної глобалізації часто базується на констатації її
«одновекторності», орієнтації передусім на стандарти західної цивілізації.
Стверджується, що глобальна культура формуються на основі цінностей
євроатлантичної (передусім англомовної) спільноти народів, поглинаючи
інші самобутні культури. Таким чином, культурна глобалізація для всіх незахідних народів обертається вестернізацією. Євроатлантичний Захід, як
донедавна світовий інноваційний лідер, тривалий час дійсно був локомотивом
глобалізаційних процесів. Найбільш наочними свідченнями цього є нинішнє
домінування у світі англійської мови та американської масової культури, що
розвинулася з культурних традицій кількох європейських народів. Утім, логіка
глобалізації полягає в суттєвій трансформації всіх культур, що потрапляють
до її орбіти, – майже незалежно від їхніх стартових позицій. Глобалізація
означає взаємодію, взаємопроникнення, взаємний вплив культур одна на одну.
Елементи однієї культури не можуть не змішуватися з елементами іншої,
створюючи цілком новий культурний код. Поняття панівної культури стає
досить умовним, адже в межах глобальної культури поступово зникають межі
між культурним центром і периферією. Тож глобальна культура нині не
тотожна західній.
Глобальна культура ХХІ століття не є монолітною, дедалі більше
перетворюючись на сукупність уже не національно-державних, а локальнорегіональних культурних ареалів, як правило, територіально набагато менших
за сучасні держави. Цей парадоксальний процес диференціації як ніколи
глобалізованого світу та зростання значення локальних культур отримав назву
глокалізації.
Певне послаблення національних держав, упровадження принципу
субсидіарності в управлінській сфері, пожвавлення міжкультурних контактів
на громадському рівні закономірно призводять до часткового «розмивання»
великих національно-культурних масивів, наростання їхньої фрагментації на
культурні одиниці нижчого, передусім регіонального, рівня.
При цьому на тлі загальної глобалізації замість очікуваного зникнення
будь-яких відмінностей відбувається збереження та посилення деяких із них,
відродження часом найархаїчніших елементів місцевих культур.
Така акцентуація локальних ідентичностей здатна сприяти глобальній
економічній мобільності. Адже господарські зв’язки інтенсифікуються
лише за умови значних розбіжностей як між різними регіональними ринками,
так і між виробниками й споживачами певного культурного продукту.
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Приміром, туристові немає сенсу подорожувати, якщо всюди буде одне й
те саме. Глокалізація свідчить, що надмірна універсалізація життєвих
стандартів тільки шкодитиме динаміці ринку. Тому, транснаціональні
корпорації, як головний суб’єкт економічної глобалізації, сьогодні
зацікавлені не лише у збереженні, а й у посиленні регіональних культурних
особливостей.
З іншого боку, локальні культури можуть успішно розвиватися лише
відіграючи свою особливу роль у глобальному просторі – ізоляціонізм нині
прирікатиме їх на деградацію та загибель. Аби не розчинитися у потоці
глобальної, усередненої мас-культури, кожен регіон просто змушений
пропонувати свій унікальний, впізнаваний на світовому рівні культурний
продукт.
Водночас, глокалізація далеко не завжди означає автоматичну
реставрацію місцевих особливостей «доглобальної доби» у їхньому
первісному вигляді. Вона лише виводить ці особливості з-під опіки
національних держав напряму в глобальний світ. Так, в Європі, де глокалізація
набула значних темпів (утвердився навіть термін «Європа регіонів»), такі
історичні регіони, як, приміром, Шотландія, Каталонія чи Баварія на
світовому рівні стають не менш впізнаваними за свої держави, а низка їхніх
регіональних особливостей успішно конкурує із загальнонаціональними
вартостями у світі глобальних культурних брендів.
Завдяки такій «брендизації» окремі культурні надбання включаються
до глобального контексту. Прикладом може слугувати доля деяких
національних страв: італійських, американських, японських і китайських та
інших. Вони стали відомими в усьому світі, щоправда при цьому практично
позбувшись своєї національної специфіки й зв’язку із країною походження.
Приміром, такі популярні страви, як піца чи суші вже далеко не завжди
асоціюються зі своєю батьківщиною, а культура їх споживання часто є
далекою від традиційної.
Глокалізація активно використовується навіть тими компаніями, що їх
звично вважають чи не найбільш послідовними прибічниками глобалізму і
глобальних стандартів. Наприклад, у французькій рекламі «МакДональдса»
всіляко підкреслюється якість французьких продуктів, які нібито найкраще
надаються для приготування «справжніх гамбургерів». А на Кубі, навпаки,
не прийнято згадувати, що традиційний національний напій «Cuba libre»
(«Вільна Куба») містить кока-колу – відомий в усьому світі американський
за походженням прохолоджувальний напій [3].
На сьогодні цілком очевидним є факт тісної взаємодії глобальної
культури, з однієї сторони, та національних і етнічних культур, з іншої.
Діалектичний процес взаємодії локального та глобального виявляється у
феномені глокалізації. Глокалізація означає не лише зміщення глобальних
тенденцій на локальний рівень (наприклад, формування окремих місцевих
культурних стандартів за міжнародним зразком), а й, навпаки, вихід
локального на глобальний рівень, його глобалізація, тобто перетворення на
складник глобальної реальності. Основою глокалізації є ідея
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децентралізованого світу. Моделі глокалізації спираються на мережеві
форми самоорганізації та міжкультурну комунікацію.
Отже, глобалізація – це не тільки інтеграція окремих національних
культур (тим паче, не їх механічне «злиття»), а й нове структурування, нова
фрагментація світового культурного простору. Причому в сучасному
глобалізованому світі функції збереження та розвитку культурних
особливостей стають прерогативою не так національних держав, як окремих
регіонів, деякі з яких можуть навіть бути розділені державними кордонами
(Країна Басків, Лапландія тощо).
Отже, виходячи з вищезазначеного, напрошується висновок про те, що
подальші перспективи культурної глобалізації визначатимуться як
співвідношенням продуктивного (діалог – інтеграція – синтез), негативного
(нівелювання – уніфікація – гомогенізація) та конфліктного (зіткнення –
поглинання – домінування) сценаріїв глобалізаційних змін, так і балансом
між процесами глобалізації та глокалізації.
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Сьогодні світ вступив у епоху повороту до нових життєвих цінностей,
епоху зміни типу цивілізації, що особливо гостро ставить проблему
вписування людини в нові реалії існування соціуму. Відбувається перехід
не лише до нової стадії економічних відносин, а й розвитку мислення,
культури, нових підходів здобуття людиною професійної освіти.
Трансформація українського суспільства, інституціональні зміни в ньому
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гостро поставили перед студентською молоддю проблему її активності,
уміння жити в нових соціокультурних умовах. Культурна ситуація ХХІ ст. –
складна, багатогранна і містить в собі багато можливостей і прагнень людей,
особливо молоді, до зміни культурних контекстів, до збагачення себе
досвідом іншої культури, до інтеріоризації цього досвіду.
Потужними каналами діалогу культур в ХХІ ст. стали масовий туризм,
мобільні технології (від телефонів до Інтернету), телебачення, мова, мода,
життєві стилі, економічна поведінка тощо. Завдяки ним молоді люди
дізнаються про світ, що їх оточує, можуть зробити свій вибір щодо нових
життєвих стилів, нових звичок, нових технологій, отримуючи інформацію
майже в реальному часі. Діалог культур – це проникнення в систему цінностей
тієї чи іншої культури, повага до них, долання стереотипів, синтез
самобутнього та іншонаціонального. Звичайно, обмін духовними цінностями,
знайомство з досягненнями культури інших народів збагачує особистість.
У процесі взаємодії декількох культур (прямої чи опосередкованої) виникає
потреба порівняння досягнень, їх цінностей, з’являється можливість
запозичення інших зразків культури, побуту, мислення, поведінки тощо. На
характер взаємодії впливає не лише рівень розвитку кожної з культур, а й
конкретно-історичні умови, а також поведінковий аспект особистості, її
розуміння того, які цінності, моральні норми та приписи вона запозичує з
даної культури. Аналізуючи роботи М. Бахтіна, Г.В. Дьяконов відмічає, що
діалогічна методологія стає тим універсальним і відтворювальним підходом,
з позиції якої розкриваються фундаментальні проблеми і протиріччя,
долаються тупики і помилки вузько дисциплінарних наукових концепцій,
розвінчуються укорінені стереотипи і міфи наукових світоглядів [1].
У розвитку світового соціокультурного процесу важливу роль відіграє
діалог культур Заходу і Сходу. У цьому діалозі Україна є своєрідним містком,
який пов’язує східні та західні культурні традиції, країни Північної та Східної
Європи. Сьогодні в наш побут і образ життя все більше проникає як східна
культура (йога, давньокитайська оздоровча гімнастика та китайські
ресторанчики, японські суші-бари, аюрведична косметика, східні цілющі чаї
тощо), так і західна (супермаркети, торговельно-розважальні комплекси,
культура фастфудів, поп-корну та ін.). Активними споживачами цих культурних
новацій є студентська молодь. Новітні тенденції чинять на особистість, її
формування і становлення двоякий вплив. З одного боку – науково-технічний
прогрес, перебування в полі діалогу різних культур зумовлює появу нових
економічних, моральних, правових та інших відносин, які, у свою чергу,
вимагають від неї підвищення морального, культурного рівнів, поглиблення
й розширення кругозору, навичок, здібностей, усвідомлення свого обов’язку
та особистої відповідальності. З другого – об’єктивні зміни різноманітних
сторін життєдіяльності молоді ускладнюють процес її морального
становлення, створюючи нові колізії та проблеми, призводять до збільшення
асоціальних проявів у поведінці.
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Ціннісні парадигми Сходу і Заходу мають у своїй основі різні ціннісні
домінанти, як слушно зауважує Ю. Шайгородський. Для східної традиції
характерним є ствердження єдності людини і суспільства, домінування таких
норм і правил поведінки особистості, як справедливість, гуманність, щирість,
людяність, повага до батьків і старших. Особливе місце в процесі соціалізації
особистості тут належить родині, релігійним цінностям та нормам. Для
західної традиції характерним є протиставлення особистості і суспільства,
пріоритет індивідуальних цінностей над суспільними. Порівнюючи цінності
західної і східної культур, науковець дійшов висновку, що в західному типі
культури первинними є такі цінності, як індивідуальність, гроші, ефективність,
першість, агресивність, повага до молоді, рівність жінок і чоловіків у
суспільстві. Соціалізація особистості тут пов’язується насамперед із зміною
соціального середовища і світу. У східній культурі переважають колективна
відповідальність, скромність, повага до старших, патріотизм, материнство,
авторитаризм. Головна спрямованість соціалізації особистості – не на зміну
світу, а на зміну себе, на самовдосконалення в рамках запропонованих
парадигм [4, с. 45].
Процес глобалізації та діалогу культур, що зараз досить інтенсивно
розгортається у планетарному масштабі, не тільки впливає на економічну,
політичну, соціально-культурну сферу існування молодих людей, а й вносить
істотні зміни у їхній спосіб життя. Дослідники констатують дві головні
тенденції у цьому процесі: з одного боку, відбувається глобалізація стилю
життя, збільшення загальноцивілізаційних рис буття людей, з іншого – чітка
тенденція до збереження унікальної національної самобутності культури,
мови, традицій, національної ментальності. Цей двоєдиний процес дістає
відображення й у тих аспектах людського буття, що пов’язані із засвоєнням
базових культурних цінностей і моральних норм для різних верств населення
та соціальних груп. За умов суспільних трансформацій відбувається
природна зміна ціннісних орієнтирів. Складається ситуація, коли в одній і
тій же соціальній системі співіснують різні, часом суперечливі моральноціннісні орієнтації.
Суспільні трансформації в Україні за останні роки, суттєві інституційні
зміни, впровадження ринкових механізмів призвели до переосмислення та
переоцінки молодими людьми соціально-політичної, економічної, правової
ситуації в країні, поза її межами, до зміни їх ціннісних орієнтацій, мотивації
поведінки. Економічний лібералізм, конкуренція, прагнення до отримання
прибутку тощо неоднозначно впливають на моральність, на ціннісні орієнтації
особистості. З одного боку, вони стимулюють ініціативу, розширюють
можливості для розвитку здібностей і творчої активності людини. Разом з
тим, розвиток економічного лібералізму та конкуренції заради прибутку,
призводить до загального відчуження, до психічних фрустрацій, неврозів
тощо. В умовах ринкових відносин особистість змушена постійно
«переоцінювати» свої орієнтації, що посилює загрозу утворення
екзистенціального вакууму.
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Багатьма соціально-психологічними дослідженнями моральноціннісних орієнтацій встановлено, що процеси демократизації та ринкові
відносини наповнюють новим змістом ціннісні орієнтації студентської
молоді, спонукають до перегляду цінностей, до побудови нової ієрархії цих
орієнтацій [2; 3]. Відбувається переосмислення таких понять, як держава,
економіка, свобода, гроші, особистість, демократія, право тощо, які
відіграють велике значення в умовах діалогу різних культур. Крім того,
активно переглядаються життєві стратегії, цілі та орієнтації. Внаслідок
безпосереднього та опосередкованого діалогу культур масова свідомість
молоді збагачується такими цінностями, як свобода вибору переконань,
недоторканність приватної власності, невтручання держави в особисте життя
громадян. Новим змістом наповнюються і так звані традиційні цінності –
відповідальність, толерантність, справедливість тощо. Має місце тенденція
зростання «попиту» на деякі цінності радянського періоду, зокрема, такі, як
стабільність, порядок, але у вже новій інтерпретації.
Водночас в змісті й показниках значущості загальнолюдських
цінностей у сучасної молоді простежується, як і раніше, тенденція до
пріоритету вітальних цінностей. Більш посиленою є увага до цінностей
матеріального благополуччя, зважаючи на зростання економічних кризових
явищ. Трансформація суспільного життя вивела на перші місця цінності
особистісного рівня, які забезпечують власні потреби, комфортне існування.
Проблеми мікрорівня, сприйняття оточуючого світу крізь призму особистих
інтересів посідають головну роль у життєвому світі молодих людей.
Насамперед їх турбує сім’я, власне здоров’я, кар’єра, матеріальні блага,
освіта.
Отже, діалог культур розширює джерела соціальної і культурної
інформації, а тому може виступати важливим фактором подолання
стереотипізованого мислення та сприяти взаємозбагаченню духовного світу
молодих людей, формуванню їх ціннісно-моральних орієнтацій.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ПАРКОВОЇ ІНДУСТРІЇ
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У кінці ХХ ст. формується принципово новий підхід до розуміння
соціального й культурного призначення парку. Якщо у першій половині
минулого століття концептуалізм паркового простору виявить себе у спробі
створення міст-садів, сформованих під впливом ідей Е. Говарда (до прикладу,
такими парками-експериментами стануть парки А. Гауді), то у другій половині
ХХ ст. виникнуть так звані міста-парки, що поєднуватимуть у собі не лише
елементи технопарку, але й складові парку як рекреаційно-розважального
закладу. Ці тенденції призведуть до того, що наприкінці ХХ ст. європейські
парки трансформуються у місце видовищ і для проведення масових заходів,
й для організації культурно-мистецьких акцій.
Розвиток паркової індустрії України періоду незалежності також
супроводжується різними тенденціями. З одного боку, різко зменшується
кількість парків культури і відпочинку (переважно, внаслідок економічної
кризи), а з іншого – виникають нові різновиди парків, змістове наповнення
яких, на відміну від парків культури і відпочинку радянської доби, їхньої
суттєво збагачено.
На нашу думку, парки, трансформувавшись наприкінці ХХ – на початку
ХХ ст. у видовищний простір, створили умови для просторово-подієвого
синтезу мистецтв. Тобто, на парковій території представлено й скульптуру, й
звіринці, й рослинну садово-паркову архітектуру, й атракціони.
Водночас, кінець ХХ – початок ХХІ ст. в Україні породжує унікальне
явище боротьби за парки, що унаочнюється у масових виступах міського
населення на захист міських, приміських парків, і навіть лісопарків з метою
їх збереження від знищення.
Парк, будучи природним ландшафтом, інкорпорованим в урбанізовану
культуру шляхом залучення природного середовища до міського простору,
трансформувався у подальшому до створення в межах цієї культури
природного середовища і навіть до його повного відтворення. Проте, якщо
на початку історії європейської культури парк був включенням природного
середовища до антропогенізованого простору, в новий час – простором
перетвореним, то у ХХ ст. парк став природним простором, який або
консервується (національні чи регіональні природні парки), або
відтворюється, а то й взагалі штучно створюється.
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Отже, на початку ХХІ ст. конкретизується тенденція формування парку
як симбіозу природного, урбаністичного і рекреаційно-розважального
середовища. Такий парк призначений, передусім, для масового дозвілля та
відпочинку городян. Парковий простір насичується атракціонами, водними
розвагами, виставковими зонами, майданчиками для концертів, презентацій,
театралізованих вистав за участю великої кількості людей.
Маємо вказати й на таку тенденцію як виокремлення парку як
VIP-простору, до якого застосовано обмежений доступ. Так звана
«демонстрація елітарної статусності» призводить до виникнення парків
клубного типу, що надають послуги для представників матеріально
забезпечених верств населення.
Вище означені тенденції окреслили характерну проблемну ситуацію,
що склалася у вітчизняному парковому середовищі, й зводиться до
загострення суперечностей між потребами різних груп населення у розвагах,
творчості, інших формах проведення дозвілля у парковому середовищі та
реальними можливостями цих закладів у задоволенні даних потреб [1, с. 89].
На думку українських науковців, видається нагально необхідною розробка
соціальних нормативів обслуговування населення парками культури й
відпочинку, які виступали б у ролі унормованих соціальних гарантій держави
в сфері культурного відпочинку та дозвілля громадян України в умовах
паркового середовища. Зокрема, соціальні нормативи мають передбачати
створення й функціонування ступеневої системи парків як базової мережі
згідно з принципами територіального розташування населених пунктів,
чисельності населення, природних та кліматичних умов, містобудівних норм
тощо [1, с. 94].
Дотримання такого підходу дозволить трансформувати вітчизняні парки
у справжні культурно-мистецькі й соціальні центри, здатні забезпечити
дозвіллєвими послугами різні категорії населення: і дітей, і молодь, і
дорослих, і осіб похилого віку, й інвалідів. До того ж, подібні перетворення
не є винятком у багатьох країнах світу, де паркові комплекси пропонують
значимий асортимент дозвіллєвих послуг: від творчої гурткової роботи до
організації екскурсій та велосипедних прогулянок [2, с. 99].
Визначення тенденцій подальшого розвитку парків дозволяє не лише
відкрити нові перспективи й покликання парку, але й вийти на новий рівень
осмислення парків, зокрема як соціалізованого простору, що існує у багатьох
культурних вимірах, передусім, у дозвіллєво-розважальному.
Список використаних джерел
1. Ковтун В. Моделювання діяльності парків культури і відпочинку / В. Ковтун //
Ю. Ключко, В. Ковтун, Л. Троєльнікова, Н. Цимбалюк. Культурно-дозвіллєва сфера
України: динаміка змін та перетворень: монографія. – К.: УЦКД, 2004. – С. 87–101.
2. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах / І. В. Петрова. – К.: Кондор, 2005. –
408 с.

71

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
Оборська Світлана Валентинівна,
кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності
Київського національного університету
культури і мистецтв

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО
СТВОРЕННЯ РЕСТОРАННОГО
ІНТЕР’ЄРУ У КОНТЕКСТІ ПРОЕКТНИХ
ПАРАДИГМ
Суттєве збільшення останнім часом різнопланових установ дозвілля
та рекреації підтвердила соціальну потребу людини не лише у споживанні, а
й у повноцінному відпочинку й проведенні дозвілля, де естетичне сприйняття
інтер’єру набуває функціонального характеру у певному предметнопросторовому середовищі. У залежності від функціонального призначення
інтер’єру установ дозвілля і рекреації визначаються і його стильові
особливості.
Дослідження концепцій створення інтер’єру в установах дозвілля та
рекреації в науці представлено сьогодні працями українських та
зарубіжних вчених: Н. Денисової, Л. Іванової, М. Мальської, О. Митрофанової,
В. Ніколаєнка й ін.
Формуванню проектування як виду інженерної діяльності з початку
ХХ ст. сприяла необхідність креслярів у точному графічному зображенні
інженерної думки для передачі її виконавцям на виробництві. Поступово
проектувальна діяльність поширилася на науково-технічні розрахунки при
кресленні основних параметрів замовленої технічної системи та її попередні
дослідження [3].
Інституалізована проектна діяльність здійснюється в органічному
взаємозв’язку із сучасним художнім мисленням, а, отже, є невід’ємним
компонентом системи духовної культури. Проектна культура відчутно впливає
на сучасні науки, мистецтво, психологію людини, на її ставлення до
навколишнього соціального та предметного середовища. Через різні форми
споживання та творчості відбувається формування стереотипів проектного
переживання образу, який має бути створеним у результаті людської
діяльності.
Комбінація різних способів проектної діяльності, спрямованої на певні
соціокультурні об’єкти, зумовлює відповідну поліваріантність. Наприклад,
унаслідок синтезу художнього й технічного проектування утворюється
технологія дизайну з певною проектною парадигмою.
Проектна парадигма являє собою сукупність домінуючих у певний
історико-культурний період ціннісних орієнтацій людської життєдіяльності.
Диференціація стереотипів проектувальної діяльності, пов’язана з
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розв’язанням конкретних соціотехнічних проблем, спричинила появу
численних форм інженерної й проектної культури, а також появі нових
системно-методологічних орієнтацій [1].
Розширення сфер інженерної діяльності не лише у технічних і
економічних галузях народного господарства зумовило виокремлення
проектування у самостійну область та його подальшу трансформацію у
системне проектування людської життєдіяльності. Функціонування
системного проектування дедалі поширюється на різні галузі соціальної
практики, включаючи сферу обслуговування, освітньо-виховний процес,
управлінську діяльність тощо. Унаслідок формується так зване
соціотехнічне проектування, яке передбачає цілеспрямоване удосконалення
в організації соціальної структури громадського харчування міста, яке
знаходиться у тісній взаємодії з комунікативними, виробничими, житловими,
екологічними тощо об’єктами міста [2]. На відміну від технічного
проектування тут головну увагу звертають на покращення умов людської
діяльності, її соціально- психологічні аспекти.
Успішне розгортання дизайнерської діяльності на ниві дозвіллєворекреаційного бізнесу передбачає два підходи. Перший з них пов’язаний із
застосуванням театралізовано-ігрових технологій. Такий підхід з метою
залучення постійних відвідувачів ресторанів та кафе примушує дизайнерів
ретельно проектувати елементи театральної декоративності та бутафорії,
практикувати механізми дотепної інтерактивності. Оригінальними у цьому
відношенні слід вважати не лише креативні назви установ дозвілля і рекреації,
а й створення інтер’єру у відповідності з його назвою. Формуючи за своїм
задумом інтер’єр, дизайнер пропонує відвідувачеві синтезований образ –
від оригінального художнього розпису інтер’єру до вигадливих назв страв у
меню закладу.
При консервативному підході дизайнер ефективно використовує
настрої. Рекреаційний заклад зустрічає клієнта домашнім комфортом (бар
«Crazy Mіlk»), романтичними очікуваннями («Амаркорд»), почуттям
захищеності і впевненості (ресторан «Сейф») та ін.
Таким чином, важлива роль дизайнерами «Сейфу» відведена
підсвічуванню, співзвучному з фактурою матеріалу, й відтак підкреслюється
приваблива структурність площі. Система освітлення цього рекреаційного
закладу продумана так, що натисканням кількох тумблерів змінюється
функціональне призначення приміщення: його інтер’єр легко перетворюється
з кафе-ресторанного у барно-клубний. Й урешті ексклюзивним для «Сейфу»
є абсолютна відсутність інсталяцій і бутафорії.
Найскладнішим для дизайнера завданням є проектування привабливого
для клієнта інтер’єру на рівні підсвідомості. Робота над інтер’єром
починається з чіткої відповіді на запитання: якими ресурсами ми володіємо,
що ми хочемо виготовити й для кого саме? Тому є особливо важливою
струнка концептуальність дизайнерської діяльності.
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Формування інтер’єру потребує певної відправної точки, навколо якої
формується майбутній рекреаційний простір. Дизайнер у пошуках потрібного
часто звертається до набутків культурно-історичної практики людства,
використовуючи вже виправдані досвідом концептуальні схеми художнього
оформлення історичних стилів, розглядаючи їх як моделі або зразок у своїй
дизайнерській діяльності. Тому зазвичай виправданим є використання у
багатьох закладах дозвілля і рекреації фонтанів, картин, ваз, скульптур та
інших вагомих елементів інтер’єрного «декору».
Приверненню уваги клієнтів ресторанної мережі сприяє стилізація
інтер’єрів у контексті конкретних стереотипів історії світової культури,
зокрема, «грецької зали». Орнаментом або картиною на античну тему, вазою
«під антик» можна задати потрібне сприйняття інтер’єру.
Проектування інтер’єрів ресторану, бару або кафе як місць публічного
відпочинку та рекреації у сучасному ринковому суспільстві є широким полем
докладання творчих здібностей сучасних художників-дизайнерів. Причому
функціонування інтер’єру тут швидкоплинне – не більше трьох-чотирьох
років.
Отже, під час створення інтер’єру в установах дозвілля та рекреації
кожен дизайнер керується певними дизайнерськими концепціями. Дизайнконцепція - це проектний задум узагальненої конструкції, розв’язання науково
обґрунтованого завдання. Вона структурно складається з чотирьох логічно
послідовних блоків: вироблення професійної ідеології унаслідок проектного
аналізу; побудова системи принципів проектування; визначення параметрів
конкретного образу речі; соціально-економічне забезпечення вирішення
проблеми.
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ВЗАЄМОДІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ І
ПЕРСПЕКТИВИ
Головними ознаками сучасної глобалізації є динамічна лібералізація,
ріст та інтеграція світових фінансових і товарних ринків, а також культурна
експансія. Бурхливий процес світової інтеграції у 90-х рр. ХХ-початку ХХІ
ст. не тільки принесли блага у вигляді міжнародного поділу праці,
міжнародного руху товарів, капіталу і людських ресурсів, швидкого
застосування науково-технічних нововведень, певної свободи думки,
інформації та ідей, а й утвердили планетарний погляд на суспільство й
суспільні відносини [5, 254–255], в основі якого – відомі філософські
моделі: теорія відносності Альберта Ейнштейна (1879–1955), теорія
ноосфери Володимира Вернадського (1863–1945), антропокосмізм Тейяра
де Шардена (1881–1955), функція освіти Еміля Дюркгейма (1858–1917),
теорія соціокультурної динаміки Пітерима Сорокіна (1889–1968), ідея
комунікації Карла Ясперса (1883–1969), постмодернізм і неоміфологізм.
За цих умов культура та вища освіта посідають значне місце у суспільних
процесах. Завдяки культурі розгорнулася культурна революція, а для
розробки нових наукових і технологічних напрямів потрібні були фахівці
вищої кваліфікації. Разом з тим, розвиток цивілізації в умовах глобалізації,
як це не дивно, супроводжується падінням культурного рівня, про що
застерігав на початку ХХ ст. Освальд Шпенглер (1880–1936) [6, c. 163–
165]. Цьому сприяла і швидка еволюція глобальної світової інформаційної
системи – Інтернету. Вона механічно здійснює переміщення величезної
кількості інформації у віртуальний простір, у якому споживачі отримують
вільний доступ до неї у будь-якому куточку нашої планети. Ідея, здатна
об’єднати суспільство, сьогодні поступилася місцем ідеології потреб і
тотального технократизму.
Культ грошей і безмежний потік різноманітної, іноді – безцензурної
інформації, підмінили загальнолюдські, моральні цінності освіти і культури.
Криза гуманності охопила не тільки соціальні, політичні, економічні,
естетичні сфери суспільства, але й саму людину – її свідомість, почуття,
поведінку. Відомий український педагог Василь Сухомлинський (1918–1970)
писав: «Чим менше у людини культури, чим бідніші її розумові, естетичні
інтереси, тим частіше проявляються інстинкти і дають про себе знати
грубістю» [4, c. 48].
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Німецький філософ Романо Гвардіні (1885-1968) вважав, що в центрі
техногенного суспільства обов’язково знаходиться «людина маси», яка сама
по собі здатна до індивідуального розвитку, але в умовах індустріального
суспільства повинна бути підкореною чинному закону і діючий структурі,
що функціонують за зразком механізму машини. В умовах універсальної
системи освіти, що діє без урахування національних і місцевих особливостей,
інформаційні технології роблять універсальним (стандартним) повсякденне
життя і «штампують людей маси» [3, с. 127–163].
Однією із умов цілісного розвитку людини, її здатності адаптуватися
до суперечливих реалій буття і протистояти негативним впливам середовища
у ХХІ ст., є тісна взаємодія освіти і культури, яка передбачає збереження і
посилення гуманістичного спрямування виховання у вищій школі, в основі
якого лежать унікальні здобутки світової і національних культур, а структура
сучасної освіти відбиває три необхідні аспекти перспективного розвитку цієї
галузі: Цивілізація, Культура й Уніфікація [1].
Вища освіта має на меті розвиток культури у всьому розмаїтті загальнолюдського і національного багатства. Адже її основою є ідея яка відображає
головні вимоги держави до своїх громадян – бути моральним регулятором
у процесі консолідації суспільства. На жаль, сьогодні вища освіта стала
засобом виключно отримання спеціальності, а це вже фактор не так
національного, як професійного життя. В таких умовах освіта і культура в
сучасному світі мають всі шанси відійти одне від одного. Тут ми маємо
справу з яскравим проявом масової культури, яка позбавлена національної
основи. Вона знижує поріг національної чутливості та самосвідомості.
У масовій культурі емоційність переважає над розумом, ситуативне знання –
над логічним, поведінкові навички – над інтелектуальною поведінкою. Тут і
виникає необхідність активно розвивати культурну функцію вищої освіти і
посилювати у навчально-виховному процесі роль гуманітарних наук.
На нашу думку, вищий навчальний заклад, як і загальноосвітня школа,
повинні бути не тільки одним з основних осередків національної культури, а
й виконувати важливу функцію залучення до неї майбутніх фахівців вищої
кваліфікації, незалежно від ступеня вищої освіти і обраної спеціальності.
Вища освіта змикається з культурою в тій її якості, в якій вона виступає як
складова національної культури.
Вища освіта повинна стати невід’ємним компонентом культури
особистості. Неможливо зрозуміти будову, характер функціонування та
розвиток професійних і наукових знань, якщо не враховувати їхнього
включення у широкий культурний аспект. Вища освіта формує у студента
моделі і напрямки його світосприйняття та поведінки, впливає на особистість
за допомогою набутих навичок, консультацій, порад, оцінок, які нею
розроблені практично на всі випадки життя.
У культурі інформаційного суспільства вища освіта є ключовим
фактором. Вона є базовим компонентом методології мислення молоді та її
поглядів на світ, на людину і на суспільство. На ній засновані технологія і
визначений майбутній стиль життя, що пропонуються студентам як зразок.
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Фахівець, чий розум збагатився знаннями у вищій школі, має можливість
широко мислити не тільки в галузі професійної підготовки, а й сприймати
народну творчість, літературу і мистецтво як гуманістичну місію культури.
Глобалізація відчутно змінила сутність вищої школи Новітнього часу:
у масовому суспільстві вона бурхливо розвивається, є здатною до масової
інтеграції, яку заохочують і розповсюджують відповідні міжнародні системи
і програми (наприклад ЕПВО – Європейський простір вищої освіти).
В окремих випадках це може призвести до зниження національної чутливості
і національної самосвідомості, унаслідок чого виникає загроза щодо
можливого позбавленням майбутнього фахівця національного менталітету.
У доповіді на Всесвітній конференції ЮНЕСКО з освіти в галузі
мистецтв у Лісабоні 6-9 березня 2006 р. Генеральний директор цієї організації
Коітіро Мацуура зазначив: «Ми сьогодні повинні зрозуміти, що світ
скочується до катастрофи. А молода людина, не вихована на культурних
традиціях своєї країни, ніколи не буде її громадянином. У іншому випадку
ми з вами у наших країнах не зростимо ані фізика, ані хіміка, ані математика,
ані бізнесмена, ані керівника» [2].
Саме тому, важливим завданням сьогодення є розробка такої системи
вищої освіти і культури, яка б вплинула на формування нових ідеалів та
принципів життя. За попередньої доби панували ідеї авторитету, цінувалися
страждання та біль, самопожертвування – з одного боку, та удоволення
бажання – з іншого. Зараз на перший план виступають завдання
співробітництва, колективної співтворчості без втрати індивідуальності,
спрощення життя, пошуку того, що зближує народи й нації, а не роз’єднує їх.
У цьому контексті гуманістична місія культури з її раціональною і
логічною самодисципліною, орієнтацією на ментальність, духовне
збагачення історичної пам’яті, традиційність і класику, на думку педагогів і
культурологів, полягає у моральній регуляції складних процесів, що
відбуваються у вищій школі в умовах глобалізації. Вища школа взаємодіє з
культурою і в тій її важливій якості, в якій вона виконує функції національної
культури. Вона є значним її осередком, важливим засобом прилучення до
культурних надбань людства.
Запорукою поступального розвитку кожної нації є не лише природні
ресурси та економічний потенціал, а й унікальність її духовного досвіду і
величезний ресурс гуманітарної культури. Саме цей пласт культурної системи
забезпечує передачу духовних цінностей від одного покоління іншому,
фіксує і зберігає мову нації, картину світу, властиву тому або іншому
культурному співтовариству, виконує функцію національної самосвідомості
і культурної самоідентифікації поколінь, задає життєві цінності й ідеали,
сприяє суспільній злагоді та консолідації.
Гуманітарна культура містить цінності і норми, що створюють духовне
ядро суспільства і що є своєрідними «лініями тяжіння», порушення яких
неминуче веде до дезінтеграції суспільного організму. І така ситуація вкрай
небезпечна для руйнування державної цілісності.
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Одним з реальних механізмів реалізації геополітичних завдань, перш
за все у сфері духовної безпеки, є вища освіта – найважливіший соціальний
інститут трансляції культурних цінностей, норм, ідеалів, форма відтворення
національно-культурного світу. Саме можливості вищої освіти зберігати і
утверджувати ціннісні координати культурної системи дозволяють
розглядати її не лише як соціальний інститут професійної підготовки, але і
як ефективний інструмент геополітики і забезпечення духовної безпеки нації.
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КУЛЬТУРА ТОЛЕРАНТНОСТІ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Толерантність не передбачає
відсутності прихильності до власних переконань.
Радше вона засуджує пригнічення
і переслідування інших.
Дж. Кеннеді
У кожному новому поколінні людина стає людиною тільки у результаті
засвоєння нею культурного багатства попередніх поколінь. Особистість
формується в спілкуванні з іншими людьми й у розумінні та сприйняті
культурних цінностей. Ці процеси відбуваються завдяки передачі й отриманні
інформації, її інтерпретації та засвоєнні, загалом завдяки комунікації.
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Культура за час її існування пройшла шість ключових етапів, які
прискорили її розвиток – це виникнення мови; поява писемності (дозволило
людині вступати в комунікацію з іншими людьми, які не перебувають з нею
у безпосередньому контакті); розвиток друкарства (надало можливість
великий кількості людей одержати доступ до знань і тим самим долучитися
до культури); поширення телебачення; мобільний зв’язок, особливо мережа
Інтернет (надали можливість майже всьому людству стати безпосередніми
свідками й учасниками історико-культурного процесу). А також шостий етап,
найновітніший вплив на культуру – це небувале в історії поширення
туристичної індустрії.
Усі ці суттєві впливи на розвиток культури, так чи інакше, пов’язані з
інформаційними взаємодіями, міжкультурною комунікацією.
У сучасній науковій літературі термін «міжкультурна комунікація»
майже у всіх випадках використовується для визначення особи, яка належить
до однієї етнонаціональної групи та входить в особистий контакт із особою
іншої групи, в результаті переміщення одного з контактуючих. При такому
підході джерелом одержання інформації та уявлень про іншу культуру є
безпосереднє спостереження за поведінкою й мовою іншої людини, але
цього не достатньо не тільки для поглибленого, а хоча б нормального
розуміння іншої культури. У цьому значенні туристична поїздка в іншу країну
є розвагою, а не міжкультурною комунікацією.
Для більш повної уяви про іншу культуру необхідно систематично
отримувати інформацію про економічні, політичні, культурні та інші процеси
що відбуваються в регіонах, які нас цікавлять. А це може бути досягнуто
тільки за допомогою постійних кореспондентів. Саме через реалізацію цього
механізму здійснюється найбільш повна міжкультурна комунікація.
Інший варіант міжкультурної комунікації має місце, коли в одну країну
прибуває група осіб з іншої країни (мігранти). У цьому випадку ми маємо
справу з певними особливостями «міжкультурної комунікації», тому що
переміщені особи не є ні типовими представниками культури країниреципієнта, ні навіть її свідомими носіями.
Серйозним та не вивченим залишається питання щодо розповсюдження
новітніх засобів комунікації, які за дуже короткий термін увійшли в усі сфери
нашого життя. Суспільство ще не встигло усвідомити як можливості так і
небезпеки, які вони несуть.
Залучення широкого загалу, різних верств населення до культури завдяки
сучасним технологіям та інформаційним потокам, сприяє створенню не тільки
в окремій країні, а й в світі в цілому єдиного аудіовізуального середовища
культури, що неодмінно тягне за собою радикальні зміни у суспільстві.
Завдяки новітнім інформаційним технологіям, на наших очах,
змінюються види та форми міжкультурної комунікації. Сучасні науковці по
різному ставляться до її ролі та значення. На наше глибоке переконання,
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міжкультурна комунікація має урегульовувати відносин між країнами,
етносами, класами, національними групами, релігійними організаціями та ін.,
з метою підтримки єдності й цілісності світової соціокультурної структури.
Залежно від комбінації різних способів і стилів спілкування прийнято
виділяти три основні види міжкультурної комунікації: вербальну, невербальну
й паравербальную. Ці види вже відносно дослідженні і, в рамках наших тез,
на них немає сенсу детально зупинятися. Цікавим було б дослідити форми
акультурації. Так, у процесі акультурації кожна людина одночасно вирішує
дві найважливіші проблеми: прагне зберегти свою культурну ідентичність і
успішно включитися в іншу культуру. Комбінація можливих варіантів
вирішення цих проблем дає чотири основні стратегії акультурації:
асиміляцію, сепарацію, маргіналізацію й інтеграцію. Дослідження їх,
вочевидь, буде темою нашої майбутньої доповіді.
В цих же наголосимо, що процес глобалізації, який призводить до
взаємозалежності культур, народів і цивілізацій, викликає до життя
необхідність переходу від ієрархічної системи відносин, побудованих на
принципах панування й підпорядкування, до системи відносин, що базуються
на принципах демократії, плюралізму й толерантності. Разом з тим
глобалізація створює передумови, що гальмують діалог культур:
наростаюче різноманіття світу, соціальна поляризація, зростання релігійного
фундаменталізму й ортодоксального націоналізму, нездатність існуючих
соціальних інститутів захистити будь-яку етнічну культуру в нових умовах.
Тут виникає потреба в консенсусі, який передбачає розуміння того, що
задоволення власних інтересів можливе за умов врахування інтересів іншого.
Ми маємо знайти механізм, завдяки якому культурні досягнення різних
співтовариств будуть долучаться до руху людства до своєї єдності й
цілісності. Сьогодні у взаємодії народів і культур очевидне домінування
локальних інтересів над загальними. У цій ситуації терпимість стосовно
членів своєї групи співіснує з нетерпимістю до всіх інших. Необхідною
умовою виживання народів у сучасному світі є інтеграція, визнання
суверенності й цінності кожного народу і його культури. Це означає, що
взаємодія народів і культур повинна розбудовуватися на основі принципу
толерантності, який полягає в прагненні досягти взаєморозуміння й
консенсусу, без насильства та приниження людської гідності, а шляхом
діалогу й співробітництва.
Таким чином, глобалізація сучасного світу постійно нагадує людству
про те, що світ різноманітний і в той же час єдиний, що різні підходи до
однотипних процесів неминучі через відмінність культур. При цьому
посилення взаємозалежності людства ставить проблему виховання культури
толерантності на перше місце.
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ГЛОБАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР
ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ
ПЛАНЕТАРНОГО СОЦІУМУ
Просторовий вимір культури є однією з фундаментальних тем у
сучасному соціогуманітарному знанні, оскільки передбачає створення
певного порядку смислів у процесі взаємодії людини зі світом. Виходячи з
розуміння культури як вертикально-горизонтального перетину часу і простору,
можна констатувати, що ці категорії є не тільки формами існування матерії,
але й виступають сенсом людського буття. Науковець М. Бахтін зазначав,
що культура є просторовою цінністю, яка має свою власну територію, межі
якої проходять всюди [1].
Поняття «простір» задає перспективу взаємозв’язку та співставлення
складних об’єктів у процесі їх функціонування. Але розширення практики
застосування цього поняття не тільки в науково-природничій, а й соціальногуманітарній та ненауковій сферах свідчить про те, що дедалі більш
актуальнішою стає проблема інтерпретації тих термінологічних матриць, які
виявляються значимими у формуванні культурних парадигм. Означений
простір включає створене людиною місце існування, систему
соціокультурних програм діяльності, поведінки й спілкування, що утворюють
досвід людства та забезпечують відтворення, трансляцію і генерування нових
форм соціальної активності, систему динамічних знакових систем і мов
культури, створених людьми з метою фіксації й трансляції соціально значущої
інформації та систему цінностей, норм і регулятивів, сценаріїв соціальної
діяльності.
На думку С. Іконнікової та В. Большакова, культурний простір має не
тільки зовнішні контури, він «розташований» у духовному світі соціуму й
особистості. Цей просторовий пласт особливо важливий, тому що впливає
на мотивацію поведінки людей [8, с. 437]. Однак можна констатувати і той
факт, що прискорений розвиток соціотехносфери сучасної культури обриває
чисельні коріння минулого, змушуючи людину пристосовуватись до
перманентно мінливих обставин, традицій та цінностей, нівелюючи у такий
спосіб культурну й історичну пам’ять національних традиційних надбань.
При дослідженні будь-якого соціального явища у центрі уваги
знаходиться дослідження взаємодії індивіда й суспільства. Такий підхід
дозволяє прогнозувати напрям соціальних змін і розробляти довгострокові
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проекти [7, с. 23–32]. Інтенсивна зміна соціального і економічного життя
ставить перед кожною людиною завдання безперервного та постійного
професійного, соціального та особистісного зростання і розвитку, тобто,
оволодіння новими практиками соціокультурного простору. Темпи зміни
даного простору вимагають від сучасної людини вміння синтезувати
різноманітний досвід та інкорпорувати його у єдину систему.
Екстраполюючи цю ідею на сучасний культурний простір, варто
зазначити, що магістральні перспективи розвитку культури повинні
дотримуватись позицій «міжкультурного полілогу», що неодмінно
передбачає збереження та розвиток розмаїття культурних цінностей, норм,
парадигм і форм діяльності, виходячи з діалогічної взаємодії різних культур.
Ідеї культурного розмаїття, культурного плюралізму втілюються
передусім у концепціях космополітизму. Сучасне людство увійшло в процес
формування єдиної планетарної цивілізації, в якій окремі країни можуть
втратити статус автономних самодостатніх одиниць. На думку відомого
німецького соціолога й філософа У. Бека формування такого «відкритого
всепланетного суспільства» є безсумнівним фактом, який не потребує
доказів [2]. З ним можна погодитися, але слід підкреслити, що чимало
дослідників у багатьох країнах світу, не зіштовхуючись з космополітичною
реальністю (про яку пише У. Бек), можуть сумніватися в його теоретичних
положеннях і висновках. Дискусія щодо космополітизму сьогодні знову
стала актуальною, оскільки соціальна реальність значно трансформувалась
під впливом глобалізації. Відновлення такої дискусії стало можливим після
того, як розвиток національних держав досягнув відчутної кризи. Основою
для можливості існування космополітичного суспільства слугує глобальний
міжнаціональний простір. Глобалізація нівелює цінності національних
культур, сприяє виникненню монокультурного світу, більше того, руйнує
базові основи національних культур, формує тип людини з космополітичним
мисленням, що нігілістично відноситься до цінностей власної культури, тобто
«громадянина світу», для якого національне не є атрибутом сакральності.
Глобальна космополітична культура перетворює людину з
соціокультурної особистості в «людський фактор» розвитку технології.
Людині нав’язується інша мета: по-перше, покращувати не себе, а умови
свого існування; по-друге, стати на шлях задоволення своїх гедоністичних
бажань. Згідно з таким підходом, екзистенціальні питання підміняються
поняттям «якість життя». При цьому гедонізм не закликає «стати
духовнішою», «гуманнішою», а проголошує людину самодостатньою і
вільною від будь-яких обмежень.
Слід зауважити, що культурний простір будь-якого суспільства не
обов’язково збігається з кордонами держави. Як зазначає І. Костиря, він
може бути ширший за них у разі успішної політики культурної експансії або
наявності великої кількості носіїв національної культури, що проживають за
межами держави, але зберігають та розвивають її культуру. Також культурний
простір може бути меншим за територію держави, коли державна культурно82
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інформаційна політика неспроможна охопити весь соціум і суспільнорегіональні групи, а громадяни стають активними діячами або пасивними
споживачами культурного продукту інших держав [5, с. 114–115].
За доби утвердження інформаційного суспільства зростає важливість
інтелектуальних досягнень у сфері культури. В суспільстві, у якому успіх
забезпечують знання та інновації, глибше усвідомлюється роль культури в
поступальному розвитку соціуму.
Аналізуючи можливі сценарії світового розвитку, згаданий німецький
дослідник У. Бек розглядає перспективу «космополітичної демократії», яка
«базується не тільки на досвіді самоосягнення громадянського суспільства,
а й на транснаціональній значущості основних прав» [3, с. 163]. Роз’яснюючи
ці постулати, він констатує, що «суть полягає в диференціації прав підданих
різних держав, а, значить, в кінцевому рахунку, в гарантії права світового
громадянства для всіх» [3, с. 164]. При цьому він вказує на парадоксальність
ситуації, яка складається за умов одночасної наявності прав національної
держави і прав світового громадянства, яке передбачає гарантію
космополітичних правовідносин. В останні роки інші дослідники активно
обговорюють ідею нового космополітизму, який зможе подолати недосконалості
людства завдяки утвердженню космополітичної демократії [4].
Формування соціокультурного простору із загальноприйнятими
правилами, нормами, стереотипами комунікації, що пронизують усі культури,
безсумнівно, змінює характер діалогу між окремими культурами.
Створюються способи взаємодії між культурами як необхідні засоби і умови
міжкультурного спілкування. Класична епоха локальних культур з її
завершеністю, стаціонарністю, наявністю культурних опозицій, просторовою
віддаленістю, «імунітетом» до інших культур, що не допускає чужих
елементів і впливів, з відносно замкнутою семіотичною, мовною системою,
жорсткою раціонально-теоретичною парадигмою з високим статусом і вірою
в науку трансформується в сучасній ситуації в глобальний соціокультурний
простір.
Космополітизм як світогляд і ідеологія передбачає впровадження
демократичних цінностей в культуру, освіту, науку, право, медицину, релігійні
організації та формування культурного простору із загальноприйнятими
правилами, нормами, стереотипами комунікації, що пронизують усі сучасні
культури.
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ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Глобалізаційні тенденції, що все більше стискають часові та просторові
межі нашого світу, завдяки інноваційним розробкам у сфері нових технологій
роблять людське існування взаємозалежним і взаємообумовленим тими
процесами, що відбуваються у різних куточках планети. Мережа Інтернет,
що немов павутиння оповила світовий інформаційний простір, забезпечує
миттєвий комунікаційний зв’язок у незалежності від нашої віддаленості від
абонента або від епіцентру будь-яких подій. Новітні способи пересування
дають можливість із небаченою раніше швидкістю долати великі відстані й
відкривати сучасній людині «світи» інших культур. Як зазначає у своїй роботі,
присвяченій глобалізаційним процесам у сфері культури, З. Бауман:
«“Природних кордонів” більше не існує, як не існує й очевидних “вільних
місць”. Де б ми не знаходились у даний момент, ми знаємо, що могли б із
таким же успіхом бути де завгодно» [1, с. 113]. Бауман у метафоричній формі
виділяє у просторі сучасної культури такі постаті як «турист» і «волоцюга»,
різниця між якими визначається можливістю їх вільного пересування у
сучасному географічному просторі, що напряму залежить від рівня
матеріального достатку, завдяки якому стає можливим доступ до найбільш
швидких і зручних засобів транспортного сполучення. «Турист» не
обмежений у своєму бажанні побачити увесь світ, оскільки має на це
необхідні ресурси, на відміну від «волоцюги», що пересувається не у
відповідності до власного бажання, а виходячи виключно із потреб
виживання (трудові мігранти тощо). Таким чином, соціальні стратифікаційні
кордони унеможливлюють рівний доступ до реального, а не лише
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віртуального спілкування із культурними просторами інших культур, які
знаходяться у значній віддаленості від місця нашого фізичного перебування.
Вільний доступ до культурних цінностей є відкритим лише для представників
так званої фінансової еліти, яка не завжди є достойним репрезентантом
справжніх культурних цінностей.
Подібна «елітарна» закритість притаманна й переважній більшості
структур мистецьких заходів глобального характеру, наприклад, ярмаркам
сучасного мистецтва «Арт-Базель», «Фіак», «Фріз», «Арт-Дубаї» тощо, які,
з одного боку спрямовані на всебічне залучення до участі представників
мистецьких інституцій зі всього світу, а з іншого – вони формують
«елітаристські клуби» найбільш заможних представників арт-світу, які й
визначають «політичні» спрямуванні в даній сфері. Наприклад, до цього часу
жодна з українських галерей не мала змогу прийняти участь у так званих
«олімпійських іграх» арт-світу – «Арт-Базелі», оскільки надзвичайно
коштовні внески й надмірно ускладнена система відбору, що не завжди
базується на оцінці оригінальності запропонованих творів, унеможливлює
участь представників галерейного бізнесу із країн, які тільки намагаються
зарекомендувати себе у просторі західноєвропейської культури.
Інша небезпека, яка вже неодноразово висловлювалась сучасними
дослідниками глобалізаційних тенденцій, і яка наочно візуалізується в артпросторах сучасних мистецьких ярмарок світового масштабу – це масштабна
тенденція уніфікація творів, представлених митцями, що належать до різних
культурних регіонів. Принципи формотворчості, епатажності й використання
маніпулятивних технік впливу на свідомість і підсвідомість глядача, нажаль,
продовжують займати провідні позиції в сучасному комерційному артпросторі, відсуваючи на другий план етнонаціональну специфіку й глибинносмислові мотиви творчості. Циркуляція однакових «топових імен» на
найпотужніших арт-ярмарках світу свідчить про те, що глобалізаційні
процеси, з одного боку, сприяють взаємопроникненню культурних просторів,
а з іншого – унаочнюють процеси уніфікації, зникнення інаковості у
мистецькому просторі сучасності, а саме у тій його частині, що
репрезентується як найбільш затребувана і актуальна у світі «елітарних» артгравців. Будь-яка творча альтернатива, на сьогоднішній день, не підкріплена
глобальною фінансовою підтримкою, приречена на програш, оскільки вона
просто не буде побачена широким загалом.
Тому, на нашу думку, для того, щоб глобалізаційне взаємопроникнення
культур було не однобічним, потрібно докладати спільні зусилля для того,
щоб мистецький світ ставав більш відкритим і доступним до нових ідей і
ініціатив, які продукуються митцями у незалежності від їх соціального та
національного статусу.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ У ЛЮДСЬКОМУ ВИМІРІ:
ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Глобалізаційні процеси, що розгорнулися наприкінці 20 ст. знаходять
вираз у різних сферах суспільного життя. У економіці вони визначаються
зняттям перешкод (у тому числі – нетарифних) у торгівлі, русі капіталів та
інвестицій, інтеграцією регіональних ринків у єдиний світовий ринок,
зростанням ролі міжнародних економічних інститутів – таких як МВФ,
Всесвітній банк, СОТ, широкою приватизацією суспільних активів –
продажем державних підприємств, а часто і природних ресурсів та об’єктів
громадського користування – доріг, залізниць, освітніх закладів, тощо.
У політичній сфері глобалізація призвела до значного збільшення
міждержавних зобов’язань та широким включенням у відносини політичної
влади недержавних інститутів, котрі стають самостійним джерелом влади
як на наддержавному, так і на внутрішньодержавному рівні – подальший
розвиток одержують політичні (Організація об’єднаних націй, регіональні
політичні об’єднання) та судові (ЄСПЛ, Гаазький суд, міжнародний трибунал
по колишній Югославії, тощо) установи. Хоча основою міжнародної
політичної системи залишаються суверенні держави, поліцентричність стає
визначальною тенденцією її сучасного розвитку. У соціальній сфері
глобалізація визначає скорочення програм соціального забезпечення –
суспільних видатків, соціальних служб, безкоштовних суспільних послуг,
тощо. З одного боку, відкритість ринків збільшує зайнятість населення і
масово «відсуває» його від межі бідності, з іншого – спричиняє збільшення
розриву у статках соціально полярних груп населення. Зрозуміле за умов
економічної інтеграції посилення руху робочої сили (зокрема, формування
наддержавних ринків її) супроводжується посиленням міграційних бар’єрів
та збільшенням правових регулятивів у цій сфері.
Аналіз соціально-філософської літератури показує, що ідейним
джерелом глобалізації нині широко вважається неолібералізм, який
ґрунтується на уявленні, що нерегульована капіталістична економіка втілює
ідеал вільного особистого вибору та максималізує економічну ефективність
та зростання. Іншою панівною тенденцією такого аналізу є критичне
ставлення до цього явища, яке базується на «негативних» соціальних
наслідках глобалізаційних процесів – зазвичай вважається при цьому, що
основним одержувачем вигоди від глобалізаційних процесів виявляється
капіталізм (у особі розвинених капіталістичних суспільств – Західної Європи
та США), а «витратна» частина покладається на плечі суспільств, «механічно»
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захоплених інтеграційними процесами, включених у цей рух під впливом
провідних капіталістичних держав. Глобалізація вважається тенденцією,
породженою та органічно продовжуючою сутнісні риси, відпочатково
(природнім чином) притаманні капіталістичному суспільству.
Однак, залишається мало зауваженою та обставина, що глобалізаційний
рух – взаємний. Наприклад, одним із найважливіших факторів глобалізації
стало включення Китаю у систему міжнародних економічних відносин.
Суттєво от що: це відбулося не з ініціативи умовного «Заходу», а виключно
через бажання та модернізаційні амбіції китайського (комуністичного)
керівництва, яке досі й при владі і скеровує відповідні процеси.
З іншого боку, у філософських роботах присвячених глобалізації майже
не експлікуються ті загрози та проблеми котрі постають перед самим
західним суспільством – адже, образно кажучи, глобалізація означає не лише,
що «Макдональдз» відкривається у Пекіні, але й те, що Джек Ма стає
економічним гравцем міжнародного рівня, перетворюючи будь-який
китайський hand-made на продукт, доступний для споживання по всьому світі.
Суспільні наслідки для глобалізації для Заходу є набагато складнішими та
суперечливішими. Лише з очевидних серед них можна назвати розмивання
правової системи через «експрот» корупції із країн без тривалої
демократичної суспільної традиції (часто-густо свідомо інспірований їх
політичним керівництвом) та загрози для політичної системи внаслідок
«екзогенних» впливів на електоральні процеси у Сполучених Штатах та
Західній Європі. Окремо варто згадати загрозу знецінення особистості під
впливом авторитарних релігійно-культурних традицій, котрі активно
просувають себе у плюралістичному суспільному середовищі (при цьому
декларуючи «утиски», яким нібито вони тут піддаються). Неважко дійти
висновку, що «Захід» як соціокультурне явище (а саме в такій якості він
став підґрунтям для тієї економічної системи, з яким його асоціюють)
виявляється вразливим відносно наслідків глобалізації не менше (коли не
більше) ніж увесь інший світ.
У своїй доповіді ми хотіли би привернути увагу до важливої риси
сучасної глобалізації – її анонімізованого, абстрактного характеру. Хоча
більшість авторів вважає, що йдеться про свідомий керований процес (над
те, «призначаються» конкретні особи, відповідальні за його розгортання –
при цьому, щоправда появу відповідного терміна ототожнюють з
конституюванням самого явища, – наприклад, вказують на «винайдення»
глобалізації З. Бжезинським), на наш погляд, хід та наслідки глобалізації
виявляють обставину відсутності будь-якого «суб’єкта».
Ми цілком погоджуємося з тим, що лібералізм як інтелектуальний,
соціальний та політичний проект базується на пріоритеті людської свободи.
Однак, аби усвідомити евристичний потенціал ліберальної парадигми,
свободу слід витлумачити доволі ширше ніж просто як «можливість
вибору». Йдеться, перш за все, про свобідну творчість, про конструювання
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суспільних умов для вільного витворення людиною нових (цілковито
культурних за своїм змістом) потреб та їх обміну на нові ж потреби, винайдені
іншими вільними суспільними агентами. Така творчість, такий «обмін нового
на нове» складають дійсний (скористаємось веберовим поняттям) «дух
капіталізму», його «людську сутність», розгорнуту не у абстрактномеханічних категоріях «капіталу» (у марксовому розумінні цього
останнього), а у координатах людської свідомості – її (людини) значень,
цінностей, мотивацій. Без приживлення такого «духу» новим учасникам
глобальної економіки, капіталізм наражається на небезпеку виродження,
деградації до «накопичення багатства» (знову ж таки у веберівській
термінології), втрачає не лише свої сутнісні риси, а й свої історичні потенції
та перспективи. Домінування порожньої «форми», як відомо, є ознакою
занепаду, ознакою того, що «розквіт» – у нашому випадку «капіталістичної
цивілізації» – позаду, і що «механізм» її починає поглинати – і, зрештою,
неодмінно поглине – її людський зміст. Антидотом може стати не
викривлено-карикатурна критика її з боку «сторонніх» як власне
капіталізмові, так і історії пошуків ним власної сутності, ідейних платформ,
а те, що Ф. Фукуяма визначив як можливість «перемоги» лібералізму
шляхом дорозвитку його ідейних засад у світлі викликів сучасності.
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WHERE IS NATIONAL CULTURE IN FOREIGN
LANGUAGE TEACHING AND INTERCULTURAL
COMMUNICATION COMPETENCE IN INDIA?
1. Introduction
India is the country having the longest history in the world where plentiful
national cultural accumulated. It is interesting to note that with the globalization,
international cultural exchanges become more and more important, showing a
trend of cultural diversity. India is a multi ethnic country India is known as a
unique country with great diversity in ethnicities, race, religion, language, culture,
cuisine and in every other aspect of the human society. Indian civilization is one
of the oldest in the world and primarily consists of the Into-Aryans of North
India and the Dravidians of South India, the latter being the original inhabitants
of the country, with links to the people of the Indus Valley Civilization while the
former migrated to the country at about 1800 BC. Although all ethnic groups
share the same cultural origin which belongs to the descendants of India known
as Bharat, the cultural differences among the ethnic groups is ever-lasting and
increasing, due to the different historical development levels and the regional
divergences of minorities. In this situation in India, it is urgent and important to
attach great importance to the national identity education. Thus, the national
cohesion will be strengthen and a harmonious country can be built. In this way,
one can obtain the sense of belonging in terms of culture and nationality, and
also the sense of self-recognition and acceptance from their country and society.
In this way the national identity is formed gradually. The whole identity among
ethnic groups is a prime expression of national identity. Consequently the unified
national identity comes into existence. Cultural identity is concerned with ethnic
groups and with the political world, especially to the current global integration
of cosmopolitanism. Cultural identity is indispensable to build ethnic identity,
and it is also an important link to upgrade the ethnic identity to a more advanced
national identity. it is interesting that cultural identity serves ethnic identity and
national identity and on the other hand, it belongs to or it is even superior to
ethnic identity and national identity. National culture identity is not assumed to
be limited to the identification of one’s own country, it should be extended to
the recognition of other countries and that of other cultures too. As far as
education is concern in India, it has been observed that the absence of Indian
culture in foreign language teaching greatly influenced the exchange between
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different cultures and hence became an obstacle to intercultural communication.
The similar idea is expressed by Zhang (2007) [5, p. 68–73] in Intercultural
Foreign Language Teaching, i.e. the unidirectional import of western culture
was unable to meet the social demand for foreign language talents, the English
expression of Chinese culture had not been taken into account in cultural teaching
of foreign language teaching, and the current resources including teachers,
teaching materials and teaching methods were incapable of meeting the demand
of cultural learning. The ideas expressed for China is equally applicable in India
too. In the similar line we can find Wei (2009) [3, p. 49–51] expressing view
that it is necessary to strengthen the awareness of students of native language
culture and improve their intercultural communication competence; in addition,
foreign language teaching should not only focus on the import of target language
culture, but also enhance the inheritance and spread of native language culture,
so as to promote national culture and spread international culture. The current
situation regarding absence of national culture in foreign language teaching and
intercultural communication competence in India is discussed in this paper.
2. Composition of Intercultural Communication Competence
Intercultural communication competences are defined by scholar from
various point of views. Fantini (1995) [1, p. 143–153] divided intercultural
communication competence into five elements and described it in many ways to
help educators know its connotation, in which knowledge, positive attitudes,
skills and awareness are the core of intercultural communication competence.
Some scholars include attitude, knowledge and behavior as one of the components
of intercultural competence. Yang and Zhuang (2007) [4, p. 15–17] proposed a
framework of intercultural communication competence regarding foreign
languages, including global awareness, cultural adaptation, and knowledge and
communication practice. Global awareness is the basis of intercultural
communication competence, as well as the complex of intercultural awareness
and intercultural thinking. The intercultural awareness in intercultural
communication competence represents how one perceives oneself, one’s national
culture as well as foreign cultures. Intercultural thinking includes the abilities
to analyze, integrate, compare and generalize cultural phenomenon. In brief,
intercultural thinking consists of the ability of cultural understanding and the
ability of cultural analysis.
3. Improvement of National culture and intercultural communication
competence in India
3.1. Improve the Awareness on Culture of the Self
The fundamental principle of intercultural communication starts from
knowing oneself viz. culture and cultural consciousness. The significant amount
of national culture in foreign language teaching is a representation of the lack of
awareness on culture of the self. The primary condition for inheritance of national
culture should be cultural consciousness. Fei (2010) [3, p. 195] writes on the
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concept of “cultural consciousness”, i.e. a group of people in certain culture
should know the origin, formation, features and development trend of the culture
itself. He also believed that cultural consciousness is a tough process, and an
individual can only establish his/her position in the ongoing multi-culture world
based on the knowledge of his/her culture and a variety of other cultures. The
training of intercultural communication competence is the first a problem of
intercultural awareness, i.e. a problem at the attitude level. The foreign language
teaching in India should take the initiative:
(a) to play the fundamental role in cultural inheritance and innovation;
(b) to integrate the inheritance of national culture and the training of
intercultural communication competence;
(c) to train the intercultural communication competence of students; and
(d) to serve local economy and society.
3.2. Emphasis on Accumulation of Local National Culture
The accumulation of the knowledge of national culture and foreign culture
and compare them to understand differences and similarities between them is
one of the bases of knowledge domain. There are possibilities of
misunderstanding during foreign language teaching, i.e., intercultural
communication is to understand the knowledge of western culture and
communicate with westerners in English. The result is that the inflow of western
culture is overestimated while the outflow of Indian culture was ignored or even
abandoned. In this regards, the equality in cultural exchange is overturned, and
people do not have the sense of equality in cultural exchange; and have inadequate
knowledge of interaction. The consequence is that the local or national culture
gradually loses its characteristics in international cultural exchange, and the
harmony between Indian and foreign culture is spoiled. As said by Fei [1, p. 195]
different cultures should appreciate their own beauty, tolerate the beauty of others
and then integrate their own beauty and the beauty of others to achieve the Great
Harmony. In India, less information about various Indian cultures are included
in foreign language teaching materials. Even the teachers in the class room seldom
include Indian culture. It is advisable to include the most famous characters like
Shivaji, Maha Rana Pratap,etc; traditional rituals and virtues, good customs and
other local cultural elements of various regions; and compare these elements
with foreign culture in English language teaching- learning. Consequently, the
excellent local national culture can be accumulated in a conscious and positive
way.
3.3. Training Methods
It is surprised to note down that the foreign language teaching in India has
been influenced by exam-oriented education. The result is the students may
have enough linguistic knowledge, but suffer from pragmatic failure and cultural
problem. The regional differences play important role in India that results in
limited chances for foreign exchange in rural or tribal areas. The teachers and
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students in rural and tribal areas have less opportunities to achieve effective
intercultural communication, and are relatively more disadvantaged in sensitivity
and competence of intercultural communication. It is necessary that the English
teaching in rural and tribal region should respond to the following questions:
(a) how can intercultural literacy of teachers be trained?
(b) how can the local cultural elements be integrated with English as foreign
language teaching? and
(c) how can more practices be created in limited realistic conditions so
that the intercultural sensitivity and intercultural communication competence
of teachers and students can be improved? The answer to these question is that
courses regarding national culture should be included on the basis of the original
curriculum. It is better to offer various elective courses like Comparison of
National Culture. The effect of national culture can be increased by virtue of
situational teaching method, infiltration teaching method, participatory teaching
method and the open classroom too. In the context of regional variations, it is
also necessary:
(a) to let students walk out of virtual learning environment by social
practice to acquire featuristic national culture, experience and knowledge
in the real situation;
(b) to help students to participate in research and translation of
national culture; and
(c) to train students intercultural communication competence and the ability
to acquire, inherit and promote national culture in intercultural
communication in the context of regional variation.
4. Conclusions
Intercultural awareness and intercultural communication competence are
the aims and objectives of teaching-learning advocated by educational experts
of foreign languages in recent years. It is concluded by saying that the training
of awareness of students for cultural inheritance is inter-linked with the training
of intercultural communication competence in India. The training of cultural
inheritance competence for students in rural and tribal areas in India should also
follow this direction in the context of foreign language teaching-learning practice
in India. The author focused on intercultural communication and national culture
in foreign language learning in India with reference to geographical variations,
and the characteristics of constructing intercultural communication competence
of students in rural and tribal areas. The author tried to focus very concretely on
the horizon of intercultural communication in rural and tribal areas, the content
of English as a foreign language teaching in terms of regional differences and
the methodology of foreign language teaching for national identity in India too.
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СКАНСЕН ЯК ЦЕНТР ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА
ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
(НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ
АРХІТЕКТУРИ І ПОБУТУ)
В умовах сучасного розвитку суспільства актуалізується роль закладів
культури, які синтезували б у собі як науково-інформаційні, так і культурнодозвіллєві функції. Скансени України є центрами дослідження та активної
популяризації матеріальних і духовних цінностей традиційної культури
українського народу, музейними закладами науково-дослідного та культурноосвітнього профілю діяльності. На сьогодні в Україні все більше уваги
приділяється організації своєрідних об’єктів, які б сприяли залученню
широкої та різнопланової аудиторії шляхом організації дозвілля, реалізуючи
одну з основних функцій – освітню. Прикладом цього типу об’єктів може
слугувати скансен (музей просто неба).
Перші спроби створення збірки пам’яток народної архітектури були
здійснені наприкінці XIX – на початку XX ст. зусиллями аматорів, які
займались проведенням етнографічних виставок. На тому етапі академік
М. Біляшівський домагався дозволу на створення парку-музею поблизу
теперішнього музею образотворчого мистецтва у Києві. Царський уряд не
дозволив реалізувати цей проект [2, с. 104]. У цей час також мали місце
намагання громадськості започаткувати музеї просто неба у Чернівцях,
Ужгороді, Львові, проте повноцінного музейного закладу запровадити не
вдалося. Означені зусилля були реалізовані лише у 1960-х рр. Так, перший
скансен на території України засновано 1964 р. у м. Переяслав-Хмельницький.
Незабаром музеї просто неба постали в Ужгороді (1965), Львові (1966),
Києві (1969), Чернівцях (1977). На сьогодні в Україні існує п’ятнадцять
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скансенів, серед них – один національний (Національний музей народної
архітектури та побуту України), два регіональних (Музей народної
архітектури та побуту у Львові «Шевченківський гай», Музей народної
архітектури і побуту Середньої Наддніпрянщини), решта – обласні [4, с. 130].
У скансенах України зберігається понад 600 пам’яток народної
архітектури. Кожна пам’ятка є унікальним зразком автентичності національної
культури українського народу [1, с. 93].
Розглянемо один із найбільших за площею скансенів Європи –
Національний музей народної і архітектури і побуту (далі – Музей).
У структурі комплексу враховано особливості історико-етнографічного
районування України кінця XIX – початку XX століття. З урахуванням цієї
особливості організовано експозиції: «Середня Наддніпрянщина»,
«Полтавщина і Слобожанщина», «Полісся», «Поділля», «Карпати», «Південь
України». Експозиція «Середня Наддніпрянщина» формує імпровізований
центр села, у якому розташовані церква, сільська управа, церковнопарафіяльна
школа, садиба священика, шинок. Створена також ще одна зона Музею під
назвою «Українське село 60–70-х років XX століття». Для багаточисельних
відвідувачів пропонується унікальна колекція вітряків і млинів [4, с. 132].
Можна констатувати, що на сучасному етапі музей є важливим науковометодичним центром дослідження матеріальної та духовної культури, її
збереження, патріотичного виховання відвідувачів [3, с. 41]. У закладі на
високому рівні здійснюється експозиційно-виставкова робота, діє більше
десяти постійних виставок та ряд тимчасових. Окрім цього, на базі згаданого
скансену проводиться комплекс свят та заходів розважального характеру:
святкуються обрядові родинні події, відзначаються національні урочистості
та обряди, організовуються сімейні тури вихідного дня, корпоративні заходи,
тематичні кулінарні заходи, фольклорно-етнографічні, музично-розважальні
програми [3, с. 41]. Діяльність скансену значним чином спрямована на
проведення тематичних майстер-класів, які, зокрема, присвячені вивченню
традиційних народних ремесел (гончарству, ковальству, ткацтву, писанкарству,
бондарству, обробці дерева, шкіри та хутра). Відвідувачі мають змогу не
лише спостерігати за роботою народних умільців, а й самі долучаються до
виготовлення різноманітних предметів народного побуту. В «Пирогово»
систематично проводяться свята та заходи, які приурочені до українського
народного та релігійного календаря: Святвечір, Різдво, Хрещення, Масляна,
Великдень, Івана Купала, Покрова.
Однак перед працівниками постає нагальна проблема, яка полягає у
реалізації основної мети діяльності музейного закладу – науково-фондовій
роботі. Організація комплексу свят та заходів розважального характеру не
повинна затьмарювати значення музейних предметів, а навпаки,
підкреслювати їх. Як стверджував директор одного з найбільших у світі
музеїв прикладного мистецтва, лондонського музею Вікторії та Альберта,
Рой Стронг: «Від нас вимагають масового охоплення населення і
популяризації знань, тому доводиться закликати на допомогу свою
винахідливість, щоб виконуючи цю установку, одночасно зберегти високий
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якісний рівень музейної роботи… Музей покликаний не розважати та
інформувати, але й сприяти культурному розвитку. Так, він є засобом
спілкування, і повинен бути таким. Але в першу чергу, музей на основі
наукового підходу здійснює комплектування та зберігання найвизначніших
культурних цінностей – без цього джерело знань вичерпується…» [5, с. 9].
Таким чином, культурно-освітня діяльність цього скансену спрямована
на ознайомлення громадськості із звичаями і побутом наших предків,
історією та культурою України, а також транслює сучасникам традиційні
українські цінності, засобами експонування музейних предметів, та
безпосереднього включення їх до культурно-дозвіллєвої діяльності
музейного закладу.
Отже, в Україні музеї просто неба, або так звані «скансени», почали
з’являтися на початку 60-х рр. XX ст. Проте вони й досі є найбільш
ефективними формами виявлення, збереження та популяризації національної
культури, етнографічних пам’яток, дієвою формою демонстрації
оригінальних пам’яток народного будівництва, різноманітних предметів
побуту і вжитку, знарядь праці, творів народного мистецтва у гармонійному
взаємозв’язку та в природному середовищі.
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ОСОБЛИВОСТІ СВЯТ ПЕРІОДУ СРСР
Свята є невід’ємною складовою життя будь-якої людини, незалежно
від місця її народження, проживання, особливостей виховання, професійної
чи релігійної приналежності.
Свята, маючи свою історію, соціальні й культурні витоки, свідчать про
те, що їх змістове наповнення і характер завжди зумовлені конкретною
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суспільною ситуацією. Одні види масових видовищ перебувають у процесі
становлення й утвердження в культурному житті суспільства, інші, чітко
визначившись за видовими ознаками, виокремлюються в окремі жанрові
різновиди, треті – йдуть у небуття, забуті у нових суспільних умовах [2, с. 176].
Масові свята періоду СРСР не є винятком. Їхнє підґрунтя склала
«ідеологічність» нової революційної культури, яка була незрозумілою й
далекою для значної частки населення. Тому зміни у приватному житті
громадян розпочинаються запровадженням нового святкового календаря –
«червоного». Головним завданням радянського режиму була повна ліквідація
традицій народного святкування та введення в обіг «червоних свят» як таких,
що відповідають політиці держави.
Святкову культуру періоду СРСР вчені класифікують на такі періоди:
перший етап охоплював період від Жовтневої революції до середини
30-х років ХХ ст.; другий етап тривав від середини 30-х до середини
50-х pp. ХХ ст. й отримав назву «сталінізм»; третій етап охоплював період
хрущовської «відлиги» й тривав до кінця 60-х pр. ХХ ст.; четвертий етап
розпочався у 70-х рр. ХХ ст. й здобув назву «інтернаціоналізація»
[3, с. 86–103].
Неперервна трансформація «червоних» свят визначила їхні функції та
призначення в радянському суспільстві. Найбільш яскраво це проявилось у
святах «нового календаря»: Днях Радянської Армії, Міжнародному дні
трудящих, Міжнародному жіночому дні, Річниці Жовтневої революції, Дні
Урожаю, Дні Перемоги тощо.
У монографії польського вченого К. Жигульського «Праздник и
культура» (1985) описується типова модель державного свята, що охоплює
такі складові: концентрацію уваги на символах і знаках, у яких втілюється
ідеологія держави; демонстрацію військової могутності країни; громадську
підтримка й схвалення діяльності осіб, які відзначились перед урядом
[1, с. 145].
У Радянському Союзі цій моделі відповідали свята Жовтневої
революції та Першого травня. Окрім нагород, що відігравали роль святкових
дарунків, під час свят демонструвалася структура державного апарату:
видатні діячі держави, одяг яких був прикрашений орденами й відзнаками,
з’являлися на урочистих трибунах, приймали святковий парад та вітали
учасників [1, с. 280]. Святкові церемонії у столицях і адміністративних
центрах СРСР мали загальну «заштамповану» схему, будучи специфічною
особливістю тоталітарних свят.
Водночас, необхідно зауважити, що вітчизняна режисура масових
заходів ХХ ст. сягнула істинної висоти, набувши світового визнання, що
демонструє проведення «Олімпіади-80». Масові народні дійства
переконливо довели колосальну силу емоційного впливу й неймовірні
можливості свята у контексті формування громадської думки [4, с. 324–325].
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Упровадження нових свят допомагало владі формувати у свідомості
мас вигідну для неї картину сприйняття світу. Таким чином вона отримувала
можливість повністю контролювати життя суспільства, формуючи нове
радянське громадянство.
Проте маємо зауважити, що, не зважаючи на викреслення із святкового
календаря усіх релігійних свят, люди все одно святкували і Різдво, і старий
Новий рік, і Масляну, і Трійцю, і Маковія. На Трійцю рвали березові гілки, на
Масляну пекли млинці, на Різдво відзначали святвечір і колядували. На
Великдень влада біля церков виставляла міліцейські рубежі, а увечері по
телевізору транслювались розважальні програми, всіляко намагаючись
перешкодити святкуванню або ж відволікти від нього. З цією ж метою було
запроваджено нові, антирелігійні свята (наприклад, свята Першої та Останньої
борозни).
Деякі свята, які виникли у період тоталітаризму, зберігають свою
популярність і сьогодні. Водночас, у сучасній Україні відбувається творення
інших – модерних свят. Покоління, народжене після 90-х рр. XX ст., є носієм
вже іншої комунікативної пам’яті, і радянські свята стають для них міфом,
хоча старше покоління все ж таки тяжіє до свят, які супроводжували їх з
дитинства і закарбувалися у пам’яті як сталі.
Отже, радянський уряд приділяв організації масових свят величезну
увагу – від засобів їхнього оформлення до плану проведення. Проте,
змістовність свята визначалася, передусім, відповідними політичними
пропагандивними завданнями. Масові заходи переможного пролетаріату
повинні були перетворитися в загальнонародні й стати знаряддям задля
«соціалістичного» виховання широких мас. Вони сприймалися як
найважливіша форма позашкільної, політико-просвітницької роботи, в якій
необхідно було шукати нові шляхи замість колишніх, застарілих, тих, що не
відповідали поточному моменту.
Список використаних джерел
1 Жигульский К. Праздник и культура. Праздники старые и новые: размышление
социолога: монография / К. Жигульський. – М.: Прогресс, 1985. – 336 с.
2. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ: навч. посібник / В. П. Зайцев. –
К.: Дакор, 2003. – 304 с.
3. Келембетова В. Ю. Суспільно-побутові функції радянської обрядовості: монографія /
В. Ю. Келембетова. – К.: Наукова думка, 1984. – 190 с.
4. Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: учеб. для студентов
высш. учеб. заведений / И. Г. Шароев. – М.: Просвещение, 1986. – 463 с.

99

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
Гайдукевич Катерина Анатоліївна,
кандидат культурології,
старший викладач
кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності
Київського національного університету
культури і мистецтв

ДЕРЖАВНІ СВЯТА
У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

100

В умовах глобалізаційних процесів одним із небагатьох засобів
самозбереження національно-культурної ідентичної та консолідації
суспільства є державне свято. Як елемент суспільного життя, свято дозволяє
вийти за межі повсякдення. З одного боку, воно сприяє рекреації та
відпочинку, а з іншого, – стимулює учасників до подальшої
культуротворчості. Якщо у традиційний культурі свято було орієнтоване на
зв’язок сакрального та профанного світів, то святкова культура сучасного
суспільства має переважно видовищно-розважальний характер.
Сучасний перелік державних свят, що склався на початку 90-х років
XX ст., за своїм змістовим наповненням став компромісним варіантом між
пам’ятними датами радянського періоду та новітніми державними святами
доби незалежності. Радянській добі була притаманна структурована модель
святкової культури. а найголовнішими святами були: Новий рік, Міжнародний
жіночий день, професійні свята. Зміни в політичному устрої СРСР призвели
до часткової втрати святкової моделі, яка об’єднувала життя радянського
суспільства. Проте, відмова від радянської культури не могла призвести до
миттєвого зникнення моделі як системи ціннісних орієнтацій, оскільки свято
існує в культурі не лише за законами пов’язаними із зовнішньою соціальною
детермінацією, але й за внутрішньою потребою окремої людини [2].
У переліку загальних календарних свят, після набуття Україною
державної незалежності, відбулись зміни, які були пов’язані зі скасуванням
радянських свят і внесенням у календар нових, передусім релігійних.
Загалом, загальнонаціональний характер в Україні мають дев’ять свят,
що підпадають під категорію вихідних днів і ця кількість приблизно однакова
у всіх країн Європейського Союзу.
Для того, щоб з’ясувати не лише вподобання громадян у відзначенні
свят, але й визначити, які свята українці святкують зазвичай упродовж року,
науковці Інституту соціології НАН України у 2006 і 2009 рр. провели
соціологічне опитування. За результатами дослідження було виявлено, що
найпопулярнішими календарними святами, що часто відзначаються у
родинному колі, є Новий рік, який святкують 92–93 % опитаних, і Великдень –
91–93 %. Традиційним для респондентів є святкування своїх власних днів
народження та днів народження своїх близьких, а також професійних,
релігійних свят тощо. Зокрема, свій день народження відзначають 86–87 %
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респондентів, а дні народження членів родини – 84–85 %. Найпопулярнішими
державними святами українці вважають День незалежності України, його
відзначають 25 % респондентів, та День Конституції – 15 % опитаних [1, с. 340].
Перевагу у святкуванні релігійних свят, українці надають Великодню –
93% та Різдву Христовому – 83%. Щоправда, останнє свято, на думку
Л. Скокової, дає відчутну диференціацію – від найвищого показника на
Західній Україні (98%), до 85% у Центрі країни, та 77 % – на Півдні і Сході
держави. З переліку історичних дат українців обирають для святкування День
Перемоги: у 2006 році його відзначали 63% українців, а у 2009 році – 56%
респондентів. Проте, зміст цього свята дещо міфологізується для молодого
покоління. Зокрема, за даними 2009 року це свято відзначали 63%
респондентів старшого віку, 56% – середнього та 46 % молодшого [1, с. 344].
Міжнародний жіночий день практично з однаковою інтенсивністю
святкують люди молодшої та середньої вікової групи, їх відсоткове
співвідношення складає 72–75 % опитаних. Що стосується професійних свят,
вони залишається відомими лише для представників вузьких кіл конкретної
професії. Згідно результатів дослідження 2009 року, серед груп населення,
які найбільше святкують свої професійні свята, найбільший відсоток
(31,1%) у працівників в галузі освіти, науки, культури, охорони здоров’я,
дошкільного виховання (з вищою або середньо спеціальною освітою), на
другому місці (29,5 %) – робітники промисловості, будівництва, транспорту
(без вищої або середньо спеціальної освіти), а на останньому місці –
самозайняті робітники (індивідуальна/приватна трудова діяльність у
сільському господарстві, сфері послуг, торгівлі тощо) – 16 % [1, с. 347].
Нещодавно Український інститут національної пам’яті запропонував
для громадського обговорення проект закону України «Про державні та інші
свята, пам’ятні дати і скорботні дні», згідно якого автори визначають такі
категорії свят: державні свята, які є робочими днями (День першої
незалежності та Соборності України, День героїв Крут, День Державного
Герба України, День Державного Гімну України тощо), та свята, які є
неробочими днями (Шевченківський день, День пам’яті та примирення, День
Конституції України, День незалежності України тощо); традиційні свята
(Новий рік, Різдво Христове, Великдень); скорботні дні (День Героїв
Небесної Сотні, День пам’яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС, День
пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, День пам’яті жертв
політичних репресій тощо); дні жалоби; професійні свята; пам’ятні дати.
Беручи до уваги загальноєвропейську традицію, автори проекту пропонують
відмовитися від перенесення святкового дня на понеділок, у разі його
припадання на суботу або неділю (за винятком Різдва та Великодня). Замість
нині існуючих 11 святкових днів пропонується запровадження 9, а День
міжнародної солідарності трудящих (1–2 травня) та Міжнародний жіночий
день (8 Березня) пропонується замінити відповідно Шевченківським днем
(9 березня) та Днем родини (друга п’ятниця вересня). День перемоги над
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нацизмом у Другій світовій війні як державне свято не мають наміру
виключати із святкового календаря, проте схиляються до думки про заміну
цього вихідного дня з 9 травня на 8 травня, – День пам’яті та примирення.
Необхідність прийняття цього закону його автори обґрунтовують тим, що в
умовах воєнного протистояння й інформаційної агресії, нагальною є потреба
у консолідації суспільства, національних традиціях і цінностях. Особлива
роль у цьому процесі, вважають автори проекту, належить саме комплексу
державних свят, який може стати чинником відновлення історичної пам’яті
українського народу, формування почуття гордості за видатних українців і
джерелом громадянсько-патріотичного становлення українського
суспільства. А оскільки нинішня система пам’ятних дат і державних свят
поєднує в собі успадковані від радянської доби та запроваджені в часи
незалежності свята, це гальмує процес національної ідентичності [3].
Отже, для нинішньої системи державних свят притаманна деяка
розмитість соціального змісту, яка в цілому відображається на характері
святкувань населення. Чітке регламентування системи державних свят
сприятиме суспільному порозумінню, культурному збагаченню, відчуттю
причетності до загальнонаціональної спільноти. Адже культурно-виховний
потенціал свят, наповнений конкретним ціннісно-орієнтаційним змістом,
здатний позитивно впливати на розвиток українського суспільства та
закріплювати у свідомості громадян систему національно-патріотичної
свідомості та ідентичності.
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ФУНКЦІЇ ДИТЯЧОЇ БІБЛІОТЕКИ
Сьогодні вченими активно досліджуються функції сучасних установ
культури, у тому числі й бібліотеки, яка перебуває під впливом таких чинників,
як реструктуризація звичного для бібліотеки інституціонального
середовища, інформатизація, зміна державної політики, активна конкуренція
з боку інших соціокультурних інститутів тощо. Так, на думку сучасної
дослідниці Р. О. Позднякової, бібліотека як соціокультурний інститут виконує
в суспільстві, зокрема, інформаційно-знаннєву, комунікативно-пізнавальну,
освітню та культурну функції, завдяки яким набуває в гуманітарному
культурному просторі сучасності статусу інформаційно-культурного, в якому
комунікативно-пізнавальні ситуації здатні бути «зберігачем тезаурусу
культури, об’єднуючи в собі різні культурні епохи, традиції, стилі і напрями»
[2, с. 11]. Тим самим, за Р. О. Поздняковою, «бібліотека сприяє стійкому
розвитку суспільства і людини, надаючи останній можливість продумано і
гармонійно відповідати на «виклики часу»» [2, с. 11].
Всезагальною функцією дитячої бібліотеки, на думку Р. О. Позднякової,
є інформаційна, а освітня, педагогічна, соціалізуюча, культуроутворююча,
рекреаційна, бібліотерапевтична – основними [2, с. 11]. Культуроутворююча
функція дитячої бібліотеки, за Р. О. Поздняковою, полягає в тому, що вона,
бібліотека, здатна проникати у світ іншої культури завдяки вихованню у своїх
читачів культурної сприйнятливості, правильної інтерпретації проявів
комунікативних властивостей різних культур. Знання через читачів бібліотеки
ніби «перетікають» в інші культури, а через них в інші сфери діяльності, що
дає змогу бібліотеці займати стабільне місце в процесах міжкультурних
взаємодій і зберігатися у просторі світової культури [2, с. 12]. Відтак, можна
стверджувати, що дитяча бібліотека завдяки продуманому формуванню
бібліотечного фонду вирішує проблеми зберігання паттернів високої
культури, тим самим зберігаючи «мозаїчність» загальнолюдської культури,
нівелюючи тенденції до глобалізації, уніфікації і стандартизації культурних
процесів.
Серед усіх функцій дитячої бібліотеки найбільш актуальними останнім
часом стають меморіальна, освітньо-виховна, рекреаційна, культурна та
креативна функції. Фактично йдеться про зміщення акцентів із забезпечення
процесів спеціальної комунікації на забезпечення процесів культурної
комунікації. Зокрема, меморіальна функція бібліотеки виражається в
зберіганні культурної пам’яті людства, і здійснюється через відтворення
своїми засобами цінностей даної культури. Вона скерована на
самозбереження культури, на створення умов для сталого внутрішньо103
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культурного розвитку. У свою чергу освітньо-виховна функція бібліотеки
обумовлена наявністю меморіальної функції і разом з тим має свої істотні
відмінності. Вона здійснюється через комунікативно-пізнавальну діяльність
бібліотеки, скерованої на інтелектуальне забезпечення духовного
відтворення суспільства. Цей процес у бібліотеці відбувається на рівні
великих груп і на рівні індивіда. Саме тому у сучасному суспільстві зростає
роль бібліотеки в реалізації завдань формування інтелектуальної еліти та
культурної моделі людини ХХІ ст. через систему освіти та самоосвіти.
У цьому контексті дитяча бібліотека, будучи самостійною
спеціалізованою установою, сприяє не лише збиранню, зберіганню
інформації, що циркулює в культурі, та обробці соціокультурної інформації,
яку продукує суспільство для розвитку молодого покоління і яка відображає
усі сфери осягнення дитиною культури суспільства (науку, мистецтво,
літературу, релігію тощо), а й підтримує саму культуру через затребуваність
культурно-значущої інформації, формує цю потребу. Крім того, завдяки своїй
технології і фондам бібліотека дає змогу вирішувати проблему
довготривалого управління ресурсами культури, і тим самим зберегти
культурні активи, щоб передати їх майбутнім поколінням, забезпечивши
стійкий розвиток людства. Завдяки бібліотеці у людини з’являється доступ
до культури, участь у ній. Бібліотека як явище культури не уявляється поза
писемною, книжковою культурою. Книжкова культура протягом багатьох
століть формувала, акумулювала і зберігала гуманітарні цінності, визначала
розвиток поліграфічної, книговидавничої діяльності і стала основою
авторського права, основою діяльності музеїв, архівів і, власне, бібліотек,
покликаних фіксувати, кодувати і транслювати документальну пам’ять
людства.
Процес освоєння культури через бібліотеку являє собою наслідування
предметного (документного) і духовного світу людини, межі якого
визначаються культурними значеннями і символами. Як правило, освоєння
культурної спадщини має креативний характер, воно скероване на присвоєння
загальнокультурного духовного досвіду, в процесі якого відбувається
розгортання індивідуально-особистісних структур суб’єкта, його
індивідуальних творчих потенцій до масштабів загальнолюдських параметрів
філософського, наукового, морального й естетичного освоєння світу.
Стосовно соціокультурної діяльності бібліотек, як відзначає О. О. Баюш,
дослідники бібліотечної справи ототожнюють цей напрям з культурнодозвіллєвою діяльністю, що розуміється як цілеспрямований процес
створення умов для мотивованого вибору особистістю предметної
діяльності чи як перцептивно-комунікаційний процес, що визначається її
потребами й інтересами, сприяє засвоєнню, виробництву й поширенню
духовних і матеріальних цінностей у сфері дозвілля [1]. Така бібліотека
оснащена новою технікою і технологіями, поєднує в собі традиційне
бібліотечне обслуговування та можливості сучасної електронної бібліотеки.
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Але, при всій очевидній відповідності такої моделі суспільним потребам,
дослідниця відзначає функціональний, прагматичний підхід до бібліотеки
як джерела постійно оновлюваного знання, місця збереження і трансляції
культурної спадщини. У результаті виникає, на думку О. О. Баюш, «небезпека
перетворення бібліотеки на культурний супермаркет, що використовує різні
форми передання знань і організації дозвілля, інформування та спілкування.
При цьому на певному етапі бібліотека втрачає культуротворчі функції, що
забезпечують вироблення нового знання й відтворення культурних цінностей»
[1]. «Тому, розвиваючись, трансформуючись і адаптуючись, …
бібліотека залишається культурно-цивілізаційним феноменом з функціями
суспільного інституту, що має універсальну компетенцію, яка передбачає
використання досягнень культури та цивілізації» [1].
Діяльність бібліотеки як соціокультурного інституту завжди
орієнтована на забезпечення механізмів стабілізації суспільства, причому в
якості умови соціальної стабільності зазвичай розглядається інтеграція
особистості на основі знань, культурних норм і зразків у соціальну систему.
Завдяки механізмам соціалізації у суспільстві утримується соціальна та
культурна рівновага. До цих механізмів відносяться засоби, при яких
культурні паттерни – знання, мова, книги, документи інтегруються в систему
особистості як суб’єкта культури. Тому наявність бібліотеки в системі
соціокультурних інститутів суспільства відіграє важливу роль для
забезпечення його стабільності і сталості.
Отже, розгляд дитячої бібліотеки лише як інституту соціалізації, який
вводить дитину в інформаційний простір соціуму, є недостатнім. Сьогодні
вивчення дитячої бібліотеки повинно бути виведене з традиційних меж теорії
керування читанням дітей і підлітків, трактування її як виключно інституту
соціалізації (вибір професії, отримання освіти, створення сім’ї). Повинна
бути актуалізована проблема ґрунтовного і всебічного з’ясування основних
функцій дитячої бібліотеки, її місії на сучасному етапі, визначення феномена
її інформаційного простору та її культуроутворювальної ролі у суспільстві.
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ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРНА БЕЗПЕКА»
У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Складним і багатошаровим постає питання безпеки в ХХІ столітті. При
всій первинній простоті та ясності даної теми розгалуженість і
недоопрацьованість її категоріального апарату створює низку труднощів.
На жаль, у вітчизняній науці дана проблема дещо маловисвітлена і
малодосліджена. Таким чином, досить нагальним постає необхідність аналізу
категорій і понять, а також визначення місця та ролі культурної безпеки.
Ґрунтовний внесок у розробку проблематики культурної безпеки
здійснив французький дослідник П. Бурдьє. На його слушну думку, безпека
культурного простору – це турбота держави про культуру своєї країни.
Відповідно, це передбачає той факт, що проблеми збереження та розвитку
національних культур повністю залежать від ролі держави.
Аналізуючи праці західних вчених стосовно проблематики культурної
безпеки, варто наголосити на вагомості досліджень таких вчених, як Е. Кірчнер
та Дж. Сперлінг [5], які прослідкували сутність культурної безпеки шляхом
застосування концепцій про нагальну проблему управління глобальною і
регіональною безпекою. Не менш значимий внесок здійснив американський
дослідник С. Р. Колтай [6]. В одній із своїх праць він розкриває і спростовує
той факт, що релігійні або культурні конфлікти можуть слугувати корінною
причиною заворушень, які, в свою чергу, можуть ставити під загрозу
міжнародну безпеку.
З нашої точки зору, культурна безпека полягає не лише в підтримці
безпеки в культурній сфері, а в першу чергу – в запобіганні релігійних і
етнічних конфліктів, руйнуванні культурних пам’яток, занепаду духовності,
а також підтримці національної безпеки через розвиток культурної
самосвідомості. Безпека є вагомим інструментом системної рівноваги, який
завдяки підтримці напрацьованих культурних патернів може значно
стабілізувати систему загалом.
Проте, слід детальніше проаналізувати дефініцію терміну «безпека».
Поняття «безпека» – це категорія, яка широко трактується в різних
дослідницьких сферах, зокрема, від державної безпеки і до безпеки
життєдіяльності. В першу чергу це пов’язано з надзвичайним розвитком
військового потенціалу і його руйнуючою властивістю, яка становить
ймовірну загрозу для існування людства. У зв’язку з цим, формується ціла
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низка дефініцій пов’язаних, так чи інакше, з терміном «безпека» – «безпека
життєдіяльності», «державна безпека», «національна безпека», «соціальна
безпека», «духовна безпека», «етнічна безпека», «екологічна безпека»,
«міжнародна безпека», «конфесійна безпека», «культурна безпека»,
«політична безпека» тощо.
Як природне право людини, поняття «безпека», фіксується в низці
правових документів ще починаючи з XVII ст. зокрема, в англійському Білі
про права (1689 р.), американській Декларації незалежності (1776 р.),
французькій Декларації прав людини і громадянина (1789 р.) тощо. З нашої
точки зору вельми актуальним постає саме поняття культурної безпеки.
Термін «культурна безпека» досить новий і ще недостатньо теоретично
розроблений у вітчизняній науці, порівняно з терміном «безпека». І хоча,
вперше про культурну, вірніше, про конфесійну безпеку згадував у своїх
працях Ж. Боден у XVIII ст. Проте, поняття «безпека» висвітлюється
Ж. Боденом [1, с. 14–15] надзвичайно широко й, між тим, охоплює не лише
звичайний спектр складових, а також економічну і культурну безпеку.
Проповідуючи віротерпимість, Ж. Боден зобов’язує суверена боротися
проти радикальних навчань, які зазіхають на основи державності. Будь-яка
свобода віри і переконань можлива лише до тих пір, поки це не зачіпає
публічного інтересу та не постає питанням приватного вибору, зазначав
Боден.
Перші дефініції поняття «культурна безпека» почали з’являтися тільки
в останні десятиліття, коли вона стала трактуватися, перш за все, як «здатність
суспільства зберігати специфічні характеристики, незважаючи на умови, що
змінюються і реальні або віртуальні загрози: більш детально, це включає,
сталість традиційних схем мови, культури, ідентичності, спільнот,
національних або релігійних звичаїв, залишаючи для зміни все, що повинно
бути виключено» [4].
Тому, культурна безпека може бути визначена з одного боку, як
відсутність загрози для культури в широкому сенсі, а з іншого боку, як
сукупність дій, метою яких є створення умов, які чинять спротив до розвитку
культури.
Слід, крім того, наголосити на розмежовуванні термінів «культурна
безпека» та «культура безпеки». Зокрема, під культурною безпекою
розуміється збереження національних культур та захищеність культурного
різноманіття меншин і захист суспільного розвитку від деструктивних
тенденцій, тобто збереження культурної своєрідності. У той час, як під
терміном «культура безпеки» ми розуміємо набір правил діяльності певної
організації чи установи, який встановлює вищим пріоритетом увагу до
проблем безпеки.
Крім того, в процесі аналізу понятійно-категоріального апарату було
визначено, що західні дослідники досить часто використовують у своїх
дослідженнях кілька термінів для позначення феномену культурна безпека –
«cultural safety» або «cultural security».
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Продовжуючи аналіз змісту поняття «культурна безпека» варто
наголосити на тому, що сучасність, привносячи в життя людини все нові
ризики, розширює поняття безпеки. Таким чином, до нього можна включити
захист від ядерної загрози, тероризму, глобальних природних катастроф і
т.д. Однак, все частіше в контекст поняття безпека починає входити
психологічна, культурна, інформаційна, етнічна, релігійна та інші сфери. Це,
ймовірно, обумовлено цілою низкою ризиків, які виявляються через
глобалізаційні процеси в культурній сфері, які інтенсифікують потребу
людини в культурній самоідентифікації. Слід замислитися над цими
процесами, які протікають в суспільно-політичному житті. Глобалізація
певною мірою здійснює модернізацію держави. Вона, на думку Ф. Фукуями,
призводить до змін в суспільстві на чотирьох рівнях: ідеологія, інститути,
громадянське суспільство і культура. Так, зокрема, ще півстоліття тому
прилучення до європейської культури було найсильнішим стимулом для
розвитку Азіатських країн. Проте, з посиленням глобалізаційних тенденцій
кожен етнос намагається протистояти натиску уніфікації і зберегти свою
культурну самобутність та ідентичність будь-якою ціною. На думку відомого
американського політолога К. Рина, країна, яка бажає зберегти незалежність
і автономію, повинна спиратися на власну традиційну культуру, захистивши
цим себе; а ті, хто буде спиратися на експансивні сили, будуть тим самим
сприяти посиленню тенденцій, що протистоять своїй ж культурі [2].
Ще одним фактором ризику збереженню національної культури слід
вважати процес регіоналізації. Останнім часом саме геополітика того чи
іншого регіону визначає міжнародні процеси, що відбуваються не тільки в
даному регіоні, а й в світі загалом. Дестабілізація важливої геополітичної
та регіональної систем може призвести до розбалансування стану всієї
світової системи на досить тривалий час. Термін «культурна безпека», з нашої
точки зору, дещо ширше і досліджує культуру і як об’єкт, і як фактор
забезпечення безпеки. Деякі дослідники визначають її як етнокультурну,
вважаючи під нею стан стійкого функціонування і цілісного виробництва
культур основних соціальних об’єктів/суб’єктів і їх етнокультурної
ідентичності. Вона забезпечується за допомогою прогнозу етнокультурних
процесів в рамках країни або регіону, в тому числі з урахуванням розподілу
системи цінностей, і підтримується за рахунок реалізації етнокультурних прав
індивідів, етнічних груп, а також інституціоналізованої державної
внутрішньої і зовнішньої політики [2, с. 93].
Підсумовуючи, зазначимо, що питання культурної безпеки необхідно
аналізувати ретельніше з метою розробки шляхів збереження національних
культур та зменшення впливу на них глобалізаційних та регіональних ризиків.
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ПРОБЛЕМА ДІАЛОГУ КУЛЬТУР
У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ПРОСТОРІ
Взаємозв’язок і взаємозбагачення культур різних країн, з одного боку,
і значення культур, з іншого, ставить в центр уваги проблему діалогу культур
в епоху глобалізації.
Ідея діалогу культур полягає в тому, що культура та облік її досягнень
є складовими елементами процесу міжнародної співпраці. Вони так само
неминучі, як і само співробітництво і є його складовими елементами.
Взаємодія самих культур різних народів, що відбувається шляхом
обміну культурними цінностями, сприяє певній уніфікації змісту, традицій та
взаємному узгодженню культур сприяє їх взаємозбагаченню найкращими
національними надбаннями.
Проблеми діалогу культур з часів глобалізації були предметом
досліджень Римського клубу, широко висвітлені в творах Д. Белла, У. Бека,
З. Бжезинського, Д. Гарднера, Г. Печчеї, Р. Робертсона, Ф. Фукуями, Д. Хелда
та багатьох інших. Свій внесок в дослідження цієї проблеми внесли російські
вчені, зокрема В. Іноземцев, Р. Євстигєєв, М. Ільїн, А. Луговий, С. Хабібулін,
М. Чешков та ін. В Україні ця прблема досліджена в роботах В. Андрющенка,
Є. Головахи, А. Єрмоленка, Г. Касьянова, М. Поповича, С. Рядова,
О. Шемякіної, М. Шульги, та ін. Проте сама багатосторонність проблеми
обумовлює подальший пошук сутності та конкретного механізму діалогу
культур.
Аналіз характеру діалогу культур в міжкультурній комунікації країн світу
передбачає на нашу думку, визнання:
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- сутності процесу діалогу культур;
- усвідомлення необхідності діалогу культур;
- дослідження особливостей діалогу в цій галузі;
- розкриття форм прояву та механізму діалогу культур.
Сутність процесу діалогу культур – це їх взаємопроникнення, що
знаходить свій вираз у взаємозбагаченні національних культур надбанням
інших народів, в їх взаємному духовному спілкуванні. Це:
- розвиток спілкування між окремими державами за допомогою
перекладу духовних цінностей з однієї мови на іншу;
- розширення власного духовного світогляду за рахунок культурних
цінностей інших народів;
- виховання певної поваги до культурного надбання інших народів;
- розуміння цінностей цих надбань для духовного збагачення людини,
спільноти, окремої нації;
- виховання власного населення в дусі толерантності, поважання
цінностей, культурних надбань інших народів і необхідності їх засвоєння для
формування зрілої, духовно розвинутої особистості;
- розширення кола власних культурних надбань за рахунок накопиченого
досвіду інших народів та інших суспільств.
Усвідомлення необхідності діалогу культур походить з врахування
особливостей сучасної епохи, самої необхідності ознайомлення і критичного
сприйняття культурних досягнень інших народів. Без цього неможливий ані
власний матеріальний і культурний розвиток, ані можливості уникнути
конфронтації в різних, інколи крайніх її формах.
Водночас розвиток діалогу культур є запорукою можливості уникнути
зіткнення цивілізацій, небезпеку якої відзначив відомий дослідник
глобалізаційних проблем С. Хантінгтон.
Врахування особливостей процесу діалогу культур. До таких
особливостей належать:
- сучасна наукова-технічна революція. Вона полягає не тільки в
поширенні застосування наукових знань для вдосконалення технологічних
процесів в цілях підвищення ефективності виробництва та випуску продукції.
Зростає роль техніки, яка практично набула автономного, відносно
незалежного від людини фактора, і це позначається і на всьому способі життя,
включаючи і культуру;
- зміни в ціннісних орієнтаціях самої людини, що полягають у
споживацькій орієнтації, певній дегуманізації соціально-культурних
цінностей, що заважає гармонійному розвиткові самої людини, зокрема
молоді, та спрощенню інтересів, духовного світу людини. Саме тому діалог
культур повинен спрямовуватись на стимулювання засвоєння чужих культур,
взаємне збагачення найкращими зразками національних культур;
- діалог культур повинен мати наступальний характер і бути
спрямованим проти всіляких спроб розмивання національної
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самосвідомості, проти спроб під напором глобалізації знищити національну
культуру та національні надбання;
- обмін культур повинен враховувати і сучасні вимоги до системи освіти
і спрямовуватись на виховання гармонійно розвиненої, творчої особистості.
Наступний аспект діалогу культур – це форми його прояву, які є
складовими умовами взаємодії культурних світів. Вони настільки різноманітні
і багатосторонні, як і самі напрямки культурного співробітництва.
Глобалізація розширює можливості вибору національних культурних форм
і традицій саме за рахунок цих багатоманітних форм взаємодії культур.
Серед цих форм - міжнародне узгодження і керівництво діалогом
культур через ООН, ЮНЕСКО та інших підрозділів ООН, діяльність
міжнародних організацій в питаннях міжнародного культурного обміну,
співробітництво національних культурних органів на дво- та багатосторонній
основі, обмін урядовими і науковими делегаціями, обмін літературою та
іншими творами мистецтва, організація конференцій, концертів, шефська
допомога тощо. Проте неодмінними умовами використання цих форм – це
узгодження безоплатних і комерційних засад, обов’язковий захист авторських
прав, поважання культурних доробок інших народів.
Особливо гостро стоїть проблема участі в діалозі культур перед
Україною. Позитиви і негативи участі в глобалізації позначаються і на виборі
форм і методів підбору Україною діалогу із закордоном.
26-річний досвід незалежності, на жаль, не змінив в основному
споживацький характер входження України в глобальні процеси. І успадковані
від СРСР, і власні недоліки суспільного розвитку – все це обумовило той
факт, що Україна стала не суб’єктом, а скоріше об’єктом світової політики
та її культурного аспекту. Звідси і пасивні позиції країни в культурному обміні,
неефективні, межуючи з дискримінацією, взаємовідносини з міжнародними
фінансовими організаціями. Звідси і неможливість протистояти глобальним
викликам і незавершеність фінансових механізмів і повноцінної участі в
діалозі культур. Перед натиском негативних наслідків глобалізації Україна і
в культурному відношенні, на жаль, не може обрати надійних заходів
повноцінного захисту. Це здатне лише збільшити прірву між нею і іншим
світом, що характерно для слаборозвинених країн.
Самий діалог культур з іншими державами для України носить залежний
характер, що неодмінно може викликати певну ізоляцію від світових
тенденцій.
Звідси актуальнішою проблемою для України стоїть модернізація
сфери культури, прийняття заходів щодо розширення діалогу культур,
вивчення і критичного засвоєння культур інших народів, ліквідація всіх
прагнень до самоізоляції, розширення можливостей культурного обміну і
культурних контактів. Водночас треба продовжити боротьбу з негативами
глобалізації - спробами спрощення культур під прапором уніфікації,
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застосуванням масової культури в її вульгаризованому вигляді, вестернізації
тощо. Але основа для забезпечення повноцінної участі України в діалозі
культур – це формування державної ідеології на базі сформульованої
національної ідеї, яка і досі, на жаль, чітко не визначена.
В цілому ідея діалогу культур набуває все більш широкого визнання в
сучасному суспільстві.
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ТРАДИЦІОНАЛІЗМ
ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ
Традиціоналізм як напрям сучасної філософської думки здійснює
світоглядне осмислення місця і ролі традиції в суспільстві. Саме глибока
світоглядна криза, що набула загальноцивілізаційних рис, дала поштовх до
дослідження традиції на поч. ХХІ ст. Увага мислителів до цієї важливої
проблеми є світоглядним оформленням захисної реакції традиційних
інституцій на кардинальні соціокультурні трансформації у різних сферах
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соціальної буттєвості в епоху глобалізації. Розвиток сучасних технологій,
інформатизація, глобалізація суспільства зумовлює необхідність
обґрунтування самототожності української культури. В умовах мінливості
світу потрібно враховувати, що будь-який суспільний устрій формується в
результаті поступового історичного розвитку, під час якого формується і
утверджується система традицій, звичаїв, стереотипів, котрі формують
безцінну культурну спадщину.
У сучасній соціально-філософській думці обґрунтовується поділ
традиціоналізму на два типи: дорефлексивний і рефлексивний. Для
традиційних суспільств характерний дорефлексивний традиціоналізм, який
сформувався поза сферою теоретичного дискурсу. У такому розумінні
традиціоналізм – це світоглядний принцип, в межах якого традиція
розглядається як універсальна форма збереження, відтворення й ретрансляції
соціокультурного досвіду. Натомість у межах цілеспрямованого
теоретичного осмислення феномену традиції формується рефлексивний
традиціоналізм. В даному розумінні традиціоналізм розглядається як
соціально-філософський напрямок, прихильники якого розглядають
традицію як універсальну форму збереження, конструювання, адаптації,
закріплення, ретрансляції забезпечення стійкої інтертемпоральної
спадковості соціокультурних процесів.
Важливе значення у становленні європейського традиціоналізму доби
Нового часу має формування реакції на суспільні процеси др. пол. ХVІІІ ст.
Мається на увазі перехід у романтизмі від тотальної віри в розум як основу
людської сутності до переконання щодо універсальності людської культури.
Ця форма рефлексивного традиціоналізму не виключає можливості
впровадження інновацій під час суспільного розвитку. Більше того, саме
пошук універсальних форм існування культури в минулому, в глибинних
зразках народної творчості, у фольклорі, надає можливість, на думку
романтиків, спрогнозувати найбільш оптимальний гармонійний напрям
розвитку соціальної системи.
Засновником традиціоналізму Нового часу вважають англійського
мислителя Е. Берка, з-під пера якого у 1790 р. вийшла праця «Роздуми про
революцію у Франції…». Ідеї Е. Берка знайшли продовження у працях
Л. Бональда, У. Водсфорта, С. Колріджа, Ф. Ламенне, Ж. де Местра,
Новаліса, Ф. Савіньї, Ф. Шатобріана та ін. На цьому етапі європейський
рефлексивний традиціоналізм має такі характерні риси, як антиреволюціонізм
і консерватизм, і тому його можна назвати ідеологічним традиціоналізмом.
Представники класичного європейського традиціоналізму також
обґрунтовували позицію, що суспільний прогрес має базуватися на духовноморальному, а вдосконалення моральних цінностей має передувати
економічним і політичним реформам.
Дискредитація ідеї розуму як засадничої для розвитку людського
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суспільства і досягнення прогресу призвела до критики раціоналізму та
історизму в межах філософії екзистенціалізму, персоналізму, феноменології
і герменевтики. Ці підходи отримали потужний імпульс через катастрофічні
наслідки двох світових воєн, які мали руйнівний вплив не лише на матеріальну
сферу людської цивілізації, а найголовніше – на сферу духовних цінностей.
Серед означених напрямків критики раціоналізму особливе місце займає
європейський традиціоналізм ХХ ст. який можна розглядати як реакцію на
необхідність пошуку надісторичних універсальних структур культури.
Видатні представники цього етапу європейського традиціоналізму – Р. Генон,
М. Еліаде, Ю. Евола – наголошували, що саме у традиціоналізмі романтиків
з’являються чіткі ознаки руйнування традиційної культури. Вони полягають
у тому, що романтики визнали множинність і варіативність зразків традиційної
культури. Відтак, відроджуючи сакральність традиції, вони отримали якраз
її десакралізацію. На думку представників рефлексивного традиціоналізму,
універсальні зразки традиції мають тяжіти до Абсолютного начала. Їх не
можна довільно обирати чи варіювати. На основі цього Р. Генон і його
послідовники розпочали пошуки універсальної для людства традиції. У зміст
поняття «традиція» вони включали, хоча й як похідні характеристики, низку
інституцій і організацій, принцип існування яких перевірений століттями. На
підставі цього зміст категорії «традиція» у працях Р. Генона багато в чому
співпадає зі змістом поняття «цивілізація». Визначення поняття «цивілізації»
як сукупності технологій, організацій і вірувань, загальних для певної групи
людей на протязі визначеного часу, французький мислитель критикує саме
за відсутність у ньому інтелектуального елементу, який властивий будь-якій
цивілізації.
Саме ідея можливості встановлення універсального позаісторичного
соціального порядку через повернення до традиційних зразків культури
сприяла чіткому розмежуванню консерватизму ХІХ ст., архаїзму (А. Тойнбі)
та інтегрального традиціоналізму (Р. Генон). Якщо у межах класичного
європейського традиціоналізму, основні ідеї якого представленні в працях
Е. Берка, Ж. де Местра, Ф. Савіньї, розгляд основних проблем концентрувався
на критиці радикального реформування суспільства та на дослідженні
руйнування соціокультурної традиції, то в інтегральному традиціоналізмі
ХХ ст. було здійснено спробу розробки онтологічної складової культури.
Джерелом сакральної діалектики і метафізики у працях традиціоналістів
постає гностичний дуалізм, сформований на основі двох основних концепцій
гнозису: есхатологічної (зороастризм, маніхейтво) і діалектичної (платонізм,
веданта).
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ФЕНОМЕН
ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ
Система понятійних категорій культурології є не тільки засобом
збереження знання, а й засобом аналізу сучасної реальності. Чисельність
понятійних категорій культурології постійно зростає, що пов’язано з
активним розвитком зазначеної науки [4]. Формування останнього
характеризується міждисциплінарним зверненням, а саме запозичень з
філософії, соціології, психології, лінгвістики та інших областей знання, які
модернізуються згідно пізнавальним культурологічним завданням.
На практиці відбувається постійний обмін окремими культурними
категоріями між різними методологічними напрямками вивчення культури,
що веде до поступового формування більш-менш стійкого ядра
категоріального апарату. У числі найбільш поширених і вживаних
культурологічних категорій можуть бути названі:
- культурні об’єкти,
- культурні процеси,
- культурні функції,
- культурні модальності,
- культурні значення,
- культурні позначення,
- культурні цінності,
- культурні норми,
- культурні властивості,
- культурне середовище,
- суб’єкти культури і їх стійкі колективи,
- процеси і результати засвоєння культури індивідами,
- культурна мотивація,
- культурні інститути,
- культурно-інтеграційні і диференціальні процеси і явища,
- соціальна типологія культури,
- культурно-історична типологія,
- міжкультурні взаємодії,
а також ряд інших категорій більш приватного порядку [4].
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Так, відповідно до вище окресленого ми маємо за завдання дослідити
сутність і зміст поняття культурної властивості – «феномен» як
культурологічної категорії.
У загальному вжитку феноменом часто називають незвичайну подію,
явище, особу. У фізиці та природознавстві загалом термін «феномен» зрідка
вживається як синонім терміну «явище». Похідний термін «феноменологічна
теорія» має значення теорії, яка описує риси певних явищ і загальних
принципів, застосовуючи певні феноменологічні параметри і не розглядаючи
конкретний механізм явища з мікроскопічної атомарної точки зору [5].
У гемології феномен – це незвичайний оптичний ефект,
демонстрований дорогоцінним каменем. До гемологічних феноменів
належать блиск, астеризм, адуляресценція, іризація, гра кольорів та інші.
Як соціальне явище феномен стосується особливих, рідкісних відносин
та подій між індивидами у суспільстві в цілому, або у значній його частині.
У філософському сенсі слово «феномен» часто застосовується для
позначення явищ, які досягаються на чуттєвому рівні на противагу слову
«ноумен», що означає явище, зрозуміле розумом [3]. В античній філософії
термін «феномен» зустрічається у різних авторів для позначення предмету
досвідного знання. У школах, які визнавали критерієм істини почуття,
феномен розглядався як істинний предмет пізнання [6]. У філософії Нового
часу (особливо у Берклі і Юма), а також в німецькій класичній філософії
феномен, перестає бути вартим довіри, як явище що відображує ідеї (буття,
абсолюту і т. п.). Поняття феномена грає важливу роль у філософії Брентано.
«Феномен» – у широкому сенсі, згідно Брентано, взагалі все, що може стати
об’єктом наукового дослідження [1]. Поняття феномена стає ключовим у
Гуссерля. Він називає свою філософію «феноменологією» – «наукою про
чисті феномени» [2].
Сучасна довідкова література дає такі визначення цього поняття:
Феномен (грец.
– являється) – незвичайне явище, рідкісний
факт, який важко збагнути. Явище – рідкісне, незвичайне, виняткове – єдине
в своєму роді, взяте в його цілісності, в єдності з його сутністю й дане нам
у досвіді, сприйняте органами чуттів. А також – індивід з рідкісними
здібностями, властивостями, нахилами [7, 8].
Якщо спиратися на розуміння феномену як незвичайного явища, то, на
нашу думку, «феномен» – цілком може бути категорією культурології. Адже
часто культурний продукт (видання, фільми, вистави, аудіо-продукти і т.д.)
чи людина, як суб’єкт культури, може бути винятковим, незвичайним явищем,
а отже, феноменальним.
Отже, феномен має складну багатогранну природу. Окрім філософії,
феномен як поняття вивчає психологія, фізика, гемологія, соціологія та ін.
На відміну від вищезгаданих наук, культурологія не розглядає феномен як
окреме категорійне поняття, а використовує термін в гносеологічному
аспекті. Культурологія спирається на дані окремих наук, що вивчають
феномен і виконують інтегративну функцію у пізнанні феномену. Сучасна
культурологія постійно розширює свої методологічні та теоретичні основи.
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НАРОДНИЙ ЕТИКЕТ У КОНТЕКСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Поширеність етнічного стилю у весільній культурі, навернення молоді
до церкви, сучасна культура пам’яті та поминання викликали попит на
етнографічні матеріали. Пошук оригінальних форм дозвілля, стилю в одязі,
в оформленні інтер’єру спричинив зацікавлення молоді народними звичаями
та обрядами, етнічним одягом та архітектурою. Для прикладу, запит у
пошуковій системі Google за ключовими словами «народний етикет» дає
посилання на 191 тис. ресурсів, «українське весілля» – 76 тис., «народний
одяг» – 797 тис. З розвитком туризму, міжнародної торгівлі, зростання
кількості міжнаціональних шлюбів в Україні попит на інформацію про
особливості побуту, гендерних стосунків, етикетних норм став запитаним і в
інших країнах. Відомості про традиційний етикет, особливості поводження
з українськими жінками містять багато іншомовних сайтів туристичних,
бізнесових, шлюбних агенцій.
Якщо взяти до уваги органічну пов’язаність етикету з моральним
нормами та цінностями суспільства, то за станом етикетних стосунків
можливо визначати стан моральності суспільства. У цьому плані видається
необхідним короткий історичний екскурс еволюції народного етикету, який
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базуючись на засадах християнської моралі, включав набір універсальних
загальнолюдських цінностей: повагу до батьків і до старших, повагу до
жінки, поняття честі та гідності, скромність, доброзичливість, толерантність.
У народній культурі українців навчання правилам етикету починалось з
дитинства. У півтора року дитина вже вміла «віддавати чолом» – шанобливо
вітатись зі старшими членами родини, притуляючись чолом до їх руки,
молитися, знала своє місце за столом, а також, як поводити себе, коли в
домі гості. З’являтися на людях можна було лише в чистому, охайному
вигляді. Дівчинка мала бути щодня заплетеною, її кругла «гладка голівка»
вважалась також еталоном дівочої краси. Заміжня жінка, навпаки, не повинна
була «світити волоссям», тобто з’являтися на людях простоволосою.
Втім, вимогами до зовнішнього вигляду людини, правила етикету не
обмежувалися. Молодші за віком мали першими вітатися зі старшими,
розпочинати розмову в гурті мав право старший за віком чоловік,
співрозмовника не годилося перебивати. Важливе значення у повсякденному
житті та в особливих урочистих випадках мало батьківське благословення.
Його просили, вирушаючи в дальню чи ближню дорогу, на війну, перед
одруженням. До батьків звертались лише на «Ви». Старшого за віком
чоловіка навіть не дозволялося обганяти в дорозі. Главою родини був
чоловік. За звичаєм він ділив хліб всім членам родини і першим розпочинав
трапезу із загальної миски. Дорогою до храму чоловіки йшли першими, за
ними дружини з дітьми. У церкві жінки стояли зліва, чоловіки справа, до
причастя та до хреста першими також підходили чоловіки (після немовлят).
Суспільством строго регламентувалась поведінка молоді: не заохочувався
прилюдний вияв молоддю своїх почуттів (обіймів, поцілунків). Пари, що
збиралися одружитися могли зустрічатися лише в присутності когось із
старших. Під наглядом старшої жінки проходили і молодіжні зібраннявечорниці, досвітки. Після закінчення роботи та розваг, молодь лягала спати
разом, але будь-який вияв інтимності, засуджувався громадою. Парубок та
дівчина, що не змогли подолати пристрасті, ризикували бути виключеними з
громади та публічно осміяними.
Увійшовши до когось у хату, чоловіку потрібно було зняти головний
убір, перехреститися на покуть і побажати господарям: «Мир дому цьому!».
В обов’язки господарів входило почастувати гостя. Для кожного випадку
життя, народ припас відповідне словечко. Спеціальні вітально-побажальні
формули дозволяли висловити почуття доброзичливості в цілому ряді
ситуацій: при роботі («Бог в поміч!», «Дай, Боже, щастя!»), при зустрічі
(«Будьте здорові!», «Ідіть здорові!»), частуванні « Дякуємо за хліб за сіль!»,
«Дякуємо Богу і вам», «Дай вам, Боже, щастя, здоров’я на многая літа», при
прощанні «Ідіть з Богом!», «Ідіть здорові!». У традиційному суспільстві
звичай регламентував поведінку людини у час свята, і в будень, визначав її
місце в суспільстві і родині. І тому, займаючи це заздалегідь відведене йому
місце, кожен міг почувати себе комфортно.
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Соціально-культурні трансформації вплинули на традиційний етикет,
вилучивши з нього більшу частину сакральної поведінки, спростивши
вітальні правила, стосунки між батьками та дітьми, чоловіками та жінками.
Правила українського етикету, прописані для іноземців, дають можливість
погляду на себе зі сторони. Наведені далі приклади взяті з англомовного
сайту «phantaris.com» [3], обраного через ґрунтовність та об’єктивність
викладу матеріалу. Інформація для потенційного візитера в Україну про
емоційну стриманість українців, відсутність посмішок, супроводжується
приміткою, що «це лише на перший погляд, а при ближчому знайомстві вони
теплі і доброзичливі».
Певна комунікаційна відстороненість українців пояснюється тим, що
батьки навчають дітей «бути як всі, не висовуватись». У колективній
свідомості народу це правило закріпилося після того як радянська влада
винищила більшість тих, хто виділявся: інтелігенцію, дворянство,
духовенство, заможне селянство. В народній культурі особливо поважались
люди обдаровані талантами, організаторським хистом.
Розповідь про гостинність українців, які завжди нагодують смачними,
власноруч приготованими стравами йде разом з ремаркою «будьте готові
вживати горілку чи інші міцні напої і говорити тости». Гостьовий етикет
народу також змінився з часом за рахунок збільшення кількості напоїв та
наїдків, що вживаються і зменшення розважально-оповідальних елементів
застілля. Неприпустимим раніше було гостювання в будні, особливо з
алкогольними напоями. Серед правил, що дивують іноземців і до яких їх
готують – звичай знімати вуличне взуття в домі, заборона передавати щось
через поріг, сідати на розі стола, дарувати парну кількість квітів, цілувати
когось в лоб. Більшість цих заборон пов’язані з поховально-поминальною
символікою і мають негативне значення лише для українців. Серед інших
рекомендацій: приносити подарунки коли приходиш в гості, ділитися
сигаретами, якщо просять, уступати місце в транспорті жінкам, дітям,
допомагати жінкам нести важке, першим подавати їм напої та їжу, не
дивуватися коли тебе запитують про доходи та задають інші приватні питання.
Все згадане вище – це вже етикет радянського часу. У традиційній
культурі подарунки мали в основному ритуальне призначення – на весілля,
хрестини, Різдво, Великдень. У гості приходили з хлібом, гостинчик родичам
чи близьким привозили приїжджаючи здалека. Їжу та напої спочатку подавали
старшим в родині або чоловіку, тоді жінкам і дітям. Доречними до
сторонніх вважалися етикетні формули-питання «Як ся маєте? Як здоров’я?».
Так само ділитися тютюном чи чимось іншим людина могла лише з власної
ініціативи, частування мало бути взаємним.
Отже, можна дійти висновку, що етнічний етикет українців зазнав
суттєвих змін в процесі суспільної трансформації, але продовжує зберігатися
в явищах звичаєво-обрядової культури, побутових пересторогах та
заборонах. Сучасне інформаційне суспільство, впливаючи на міжособистісне
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спілкування, з одного боку нівелює, змінює усталені етикетні норми і
традиції спілкування, а з іншого – сприяє поширенню знань про етнокультуру,
популяризує та зберігає, а інколи й реанімує забуті звичаї.
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ПОЛІТИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ ЯК ПРОЕКТ
У МЕТОДОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
ЖОРЖА БАЛАНДЬЄ
Політична антропологія має багатоаспектний характер. Вона
ґрунтується на багатьох ідейно-філософських платформах і не може залежати
від конкретної еволюції одного напрямку. Ми пропонуємо визначити
політичну антропологію як вчення про ідейний та ідеологічний розвиток
традиційних форм політичного устрою в історичному процесі, що мають
безпосереднє відношення до сучасного стану політичної практики на рівні
етносу та держави. Політична антропологія пропонує розглядати етнос
невід’ємно від держави. При цьому, держава виходить на перше місце у
політико-антропологічному дискурсі.
Політична антропологія – це водночас вчення, метод і стан. Жорж
Баландьє писав: «Політична антропологія постає одночасно як проект –
вельми давній, але завжди актуальний, – і як спеціалізація антропологічного
дослідження, що виникла досить пізно. В якості проекту вона забезпечує
подолання меж, притаманних партикулярному досвідові й окремим
політичним доктринам. Таким чином вона прагне закласти підвалини науки
про політичне, розглядаючи людину в формі homo politicus і шукаючи
властивості, спільні для всього історичного й географічного розмаїття
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політичних організацій (суспільства)» [1, c. 13]. Політична антропологія як
проект дозволяє нам говорити про можливість створення синтетичного
знання. Наприклад, Й. Ціглер називає політичну антропологію
«компаративним дослідженням форм буття й типів політичної організації в
сьогоденному світі». Дослідження сучасності завжди передбачає вивчення
історичного процесу та географічного контексту. Отже, те, що Ж. Баландьє
називає проектом, можна визначити як філософську доктрину.
Політична антропологія – це доктрина позитивної або негативної
взаємодії людини і традиції, що безперервно супроводжує життя етносів та
держав. Головна універсальна цінність політичної антропології – це людина.
В свою чергу, політична антропологія не може сама бути використана як
універсальна доктрина для всіх народів і країн. Її сутність та специфіка якраз
і полягає в абсолютній контекстуалізації. Так, політико-антропологічна
характеристика українського етносу буде кардинально відрізнятись від такої
ж характеристики італійського етносу. Однак, методологічний інструментарій
буде подібним. Кожному політичному антропологу необхідно керуватись у
своїх дослідженнях певною схемою. Відштовхуватись потрібно від людини.
Спільноти людей утворюються внаслідок неповторного впливу на
життєдіяльність окремих індивідів сукупності клімато-географічних
факторів. Географічна детермінація суспільного життя викликає формування
спільного економічного базису (висловлюючись мовою марксистів). Однак,
закріплення цього базису відбувається шляхом вироблення єдиного
світогляду і в подальшому – ментальності. Так з’являється етнічна
психологія. Вона є головною передумовою формування етнічних
спільностей. Етнічна психологія еволюціонує на генетичному рівні через
постійне вдосконалення та успадкування комплексу традицій. Існують
позитивні традиції – ті, що призводять до одержавлення етносу і негативні
традиції – такі, що перешкоджають нормальному функціонуванню держави.
Дослідження позитивних і негативних традицій в історичному розрізі та їхнє
виокремлення в сучасному політичному житті кожного окремого етнічного
організму і є доктринальним завданням політичної антропології [3].
Мета цього вчення має практичний характер. Політична антропологія
повинна розвиватись науково для втілення своїх принципів у майбутній
політичній діяльності. Головною метою практичного втілення теоретичних
напрацювань антропології, на наш погляд, є виокремлення та усунення
негативних традицій етнополітичного життя і максимальне підсилення
традицій позитивних. У цьому контексті, політична антропологія зможе
перейти із сфери доктринальної у сферу ідеологічну [2].
Отже, розшифровуючи поняття «проекту» Ж. Баландьє ми можемо
назвати політичну антропологію водночас «науковим проектом»,
«доктринальним проектом» та «ідеологічним проектом».
З наукової точки зору, політична антропологія як вчення виступає
складовою частиною соціально-культурної антропології. Ми пропонували
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визначати її як «субдисципліну соціокультурної антропології». Ж. Баландьє
також писав, що «політична антропологія – досить пізно сформована галузь
антропології соціальної» [1, c. 11]. Разом із тим, правильно відносити
політичну антропологію до наукової сфери політології. В будь-якому разі,
ми можемо її назвати «вченням». Це поняття, на наш погляд, буде найбільш
відповідним.
З доктринальної точки зору, політична антропологія як вчення набуває
парадигмального характеру. Вона перетворюється у філософський напрямок,
що охоплює мислення та світогляд науковця. Доктринальне застосування
цього вчення переходить в ідейно-політичну площину традиціоналізму і стає
для останнього найкращим науковим ґрунтом.
З ідеологічної точки зору, політична антропологія живить не політичні
ідеї, а державотворчу практику. Головна мета політичної антропології і як
вчення, і як доктрини – практикувати управління державою. В перспективі,
політична антропологія зможе перетворитись у модель державного
управління.
Отож, запропонований нами проект – перехід від пізнання до творення,
трансформація теорії у практику. Користуючись утопічними категоріями, ми
можемо назвати політичну антропологію проектом управління нашою
історією. В свою чергу, Ж. Баландьє називає політичну антропологію «новим
політичним прочитанням наших власних суспільств» [1, c. 7].
Розглядаючи політичну антропологію як проект, Ж. Баландьє писав:
«В цьому сенсі вона присутня вже в Політиці Аристотеля, який розглядає
людську істоту як істоту природно політичну і має на меті швидше відкриття
закону, ніж визначення найкращого мислимого устрою для будь-якої
можливої держави» [1, c. 13]. Важливо враховувати, що закон як юридична
форма і традиційний зміст виконує дуже важливу роль у становленні держави.
Ще Аристотель розумів потребу звичаєвого права. Воно слугує невичерпним
джерелом державної традиції. Важливим аспектом дослідження традицій,
зокрема традицій взаємодії людини та держави, є аналіз зовнішніх атрибутів.
Р. Лаві називає такі зовнішні прояви політичного – репрезентаціями. Ж. Баландьє
називає їх політичною антропологією як спеціалізацією.
Так чи інакше, але політична антропологія і досі залишається саме
проектом, що чекає на свою реалізацію. Дослідження та контекстуалізація
політичної антропології кожного окремого етнічного чи державного
організму є нагальною вимогою часу.
Список використаних джерел
1. Баландьє Ж. Політична антропологія / Жорж Баландьє. – К.: Альтерпрес, 2002. –
252 с.
2. Мельник В. М. Нариси з теорії соціокультурної антропології / В. М. Мельник. –
Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2015. – 552 с.
3. Мельник В. М. Традиціоналізм і політична антропологія / В. М. Мельник // Науковий

122

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія.
Збірник наукових праць. – Одеса: Фенікс, 2014. – Випуск №8. – С. 123–127.
4. Мельник В. М. Теоретична конструкція політичної антропології / В. М. Мельник //
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво «Гілея», 2016. –
Випуск 113 (10). – С. 348–359.
5. Соловьев С. М. Наблюдения над исторической жизнью народов / С. М. Соловьев. –
М.: Астрель, 2003. – 511 с.

Попович Яна Максимівна,
доктор філософських наук,
методист Регіонального і науково-методичного
центру «Освіта та громадянське суспільство»;
Мальований Микола Михайлович,
кандидат філософських наук, доцент,
завідувач Регіонального і науково-методичного
центру «Освіта та громадянське суспільство»;
Богомолова Наталія Миколаївна,
магістр державного управління,
методист Регіонального і науково-методичного
центру «Освіта та громадянське суспільство»;
Макаренко Тетяна Михайлівна,
методист Регіонального і науково-методичного
центру «Освіта та громадянське суспільство»;
Федорець Ірина Анатоліївна,
методист Регіонального і науково-методичного
центру «Освіта та громадянське суспільство».

ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
КУЛЬТУРИ ПОКОЛІННЯ
Сучасні суспільства є результатом еволюції суспільного розвитку, та
являють собою складну систему, яка поєднує людей різних національностей
із усією сукупністю їхніх форм взаємодії, взаємозалежності і взаємовпливу.
Поняття «полікультурність» почав набувати самостійного значення на
початку 70-х років і використовувався, здебільшого, в освітній сфері,
реалізуючись в двох напрямах: через створення освіти для меншин задля
забезпечення рівних умов існування їхніх культур та через створення такої
системи виховання, при якій пріоритетним напрямком було б виховання
взаємоповаги та толерантного ставлення між представниками різних
релігійних, культурних та мовних груп. Основними характеристиками
полікультуралізму, як ідеології, є співіснування великої кількості культур,
жодна з яких не є ані домінуючою, ані пригніченою [3, с. 12].
Сучасна проблема глобалізації ініціює обговорення проблеми
виховання громадянина, здатного до відродження, збереження та
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примноження добробуту Батьківщини, цінностей вітчизняної культури. До
цього покликане полікультурне виховання як складно організована система,
у якій не просто сумарно представлена різноманітність культур, а
висуваються різні культурні прояви на рівні нації, етносу, конфесій, рас,
статевих, соціальних та інших відмінностей. При цьому вони взаємодіють,
доповняючи та збагачуючи один одного на основі принципів гуманізму
(О. Гукаленко) [1, с. 121–128].
Культуролог С. Драгоєвич зазначає, що сьогодні у світі існує принаймні
чотири основні концепції полікультурної освіти: 1) власне мультикультуральна
освіта, яка зосереджує увагу не на міжкультурному обміні та взаємовпливі,
а на збереженні культури наявних етнічних меншин; 2) інтеркультуральна
освіта, спрямована на забезпечення активного, позитивного діалогу культур,
їхнього взаєморозуміння та взаємозбагачення; 3) транскультуральна освіта,
що орієнтується на систему цінностей, яка формується на наднаціональному
рівні; 4) культур-плюралістична освіта, стрижневою ідеєю якої є повага й
підтримка всіх наявних у суспільстві культурних потреб та способів життя
[3, с. 134].
Виховання громадянськості, в умовах сформованої політичної нації,
все менше залежить від етнокультурної основи, приналежності суб’єктів до
неї. А от цінність толерантності до носіїв інших етнокультурних основ
залежить від умов соціалізації, тобто – середовища, – істотним чином.
Таким специфічним середовищем, на нашу думку, є полікультурний
регіон. Саме проживаючи і навчаючись поруч з носіями інших культур,
суб’єкт може й повинен напрацьовувати у себе відповідну толерантність до
них – як до узагальненого образу, так і до конкретних індивідуальних носіїв.
Полікультурність як внутрішнього, так і зовнішнього суспільного
середовища вимагає від кожного громадянина країни навичок міжкультурної
комунікації та толерантного ставлення до культурних цінностей інших
народів. Тому дедалі гостріше постає необхідність виховання учнівської
молоді до життя в культурно мінливому світі. Вирішальна роль має належати
полікультурному вихованню у школі, як одній із наймасовіших соціальних
інституцій сучасності.
Необхідність врахування полікультурності українського суспільства в
навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу
визнається державою і відображено у сучасних державних документах.
А перед українськими педагогами постає завдання знайти той делікатний
баланс між відкритістю для навколишнього світу до інших культур у регіоні
та збереженням особистісної, національної самобутності, її захистом від
девальвації і інших ідеологічних впливів.
Про це свідчить проведене у 2016 році соціологічне опитування на
тему «Готовність старшокласників до міжкультурної комунікації у
навчально-виховному середовищі загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів Запорізької області», у якому взяло участь понад 2 тис.
старшокласників.
124

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
Основними параметрами дослідження виступили: 1) когнітивний рівень
прояву толерантності в міжкультурній взаємодії і комунікації (обізнаність в
культурі інших народів, бажання вивчати культури однолітків – представників
інших культур); 2) емоційне ставлення до однолітків – представників інших
культур; 3) діяльнісний аспект толерантного ставлення до представників інших
культур.
За результатами дослідження на когнітивному рівні 22,2% опитаних
учнів вказали, що їм відомі знання про інші культури (особливості поведінки,
національні традиції, закони тощо), 70,3% – частково обізнані і 7,5% – не
знайомі з особливостями культури інших народів. бажання постійно вивчати
особливості культури країни, народу, представники якого з ними навчаються,
мають 16,2% учнів, інколи – 78,2% і для 5,6% опитаних це питання виявилось
нецікавим.
Емоційне ставлення до однолітків – представників інших культур було
виявлено через декілька показників. Так, на питання «Чи панує в твоїй школі
атмосфера взаєморозуміння зі школярами – представниками інших народів?»
було отримано наступні відповіді: «так» відповіло 58,5%, «частково» – 34%
і 7,4% вибрали відповідь «ні». Слід зазначити, що переважна більшість
опитаних учнів (76,3%) з легкістю знаходить спільну мову з однолітками
іншої національності, народності.
58% опитаних учнів не звертали уваги на національну приналежність
друзів, 25,8% учнів зазначають, що серед друзів переважна більшість їх
національності, бо вони ближчі за духом і поглядами та 16,2% вказують на
те, що серед друзів є різні національності, але вони почувають себе краще
серед представників їх національності.
Діяльнісний аспект толерантного ставлення до представників інших
культур було досліджено за допомогою питання «Чи вважаєш ти, що участь
школярів у міжкультурних заходах зблизить людей та допоможе уникнути
конфліктів?». Більшість респондентів обрали відповідь «так», що склало
65,8%. Не визначилися із відповіддю 24,1% і 10,2% учнів вважають, що
міжкультурні заходи не зблизять людей та не допоможуть уникнути
конфліктів.
Отже, за результатами соціологічного опитування можна зробити
наступні висновки: 1) обізнаність учнів щодо особливостей культури інших
народів знаходиться на середньому рівні, а більшість опитаних мають стійке
бажання їх вивчати; 2) більшість опитаних учнів підкреслюють принцип
рівноправності всіх культур і народів; 3) близько 60% опитаних вказують на
наявність атмосфери взаєморозуміння зі школярами – представниками інших
народів, причому більшість з легкістю знаходять спільну мову з однолітками
іншої національності і не звертають на національну приналежність своїх
друзів, що свідчить про позитивне емоційне ставлення до представників
інших культур; 4) 66% учнів вважають, що участь школярів у міжкультурних
заходах зблизить людей та допоможе уникнути конфліктів. Отже, результати
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опитування свідчать про середній рівень сформованості в учнів старшої
школи толерантного ставлення до представників інших культур.
Таким чином, можна стверджувати, що роль полікультурного чинника
у цілеспрямованому педагогічному впливі з питань формування
громадянськості в сучасному українському суспільстві, в школі зокрема,
набуває підвищеної актуальності і потребує для успішності свого виконання
спільних зусиль науковців та педагогічних працівників.
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ НОВИХ ФОРМ
ГОСПОДАРЮВАННЯ КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ
МІСТА КИЄВА
Досліджуючи проблеми у діяльності клубних закладів та розробивши
компаративний аналіз, зазначимо, що для поліпшення роботи культурномистецьких закладів клубного типу, що функціонують у м. Києві, необхідно
вирішити питання збільшення обсягів фінансування їх діяльності з метою
створення у закладах сучасних, наближених до європейських стандартів, умов
для надання різноманітних культурних послуг населенню, які мають
передбачити:
- зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази (проведення
капітальних і поточних ремонтів будівель і приміщень, придбання нового
обладнання – меблів, одягу сцени, звукової апаратури, приладів художнього
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освітлення концертних залів, аудіо-відео та комп’ютерної техніки, музичних
інструментів, сценічних костюмів і взуття для аматорських колективів, книг
і періодичних видань для клубних бібліотек тощо);
- розвиток нових форм культурно-просвітницької та масоводозвіллєвої діяльності (збереження та збільшення мережі аматорських
колективів народної художньої та технічної творчості, об’єднань, клубів і
гуртків за інтересами, проведення відпочинку, тематичних зустрічей,
молодіжних вечорів, а також забезпечення участі творчих колективів у
районних, міських, регіональних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах
виконавської та технічної майстерності тощо).
Необхідно зазначити, що у м. Києві діє розгалуджена мережа
аматорських колективів, які представляють культуру і мистецтво
національних меншин України. Ці колективи часто залучаються до
проведення районних і міських художньо-мистецьких оглядів, фестивалів,
святкових концертів тощо.
Зважаючи на те, що творчі колективи національних меншин (в більшості
своїй) не мають приміщень та належної бази для свого розвитку і
вдосконалення, можемо піднімати питання щодо створення Київського
міського центру культури і мистецтв національно-культурних товариств на
базі приватизованої будівлі будь-якого кращого клубного закладу, який було
закрито, шляхом повернення її до комунальної власності територіальної
громади м. Києва. Зауважимо, що за останніх п’ятнадцять років у місті Києві
закрито понад 25 клубних закладів, серед яких: БК «Київенерго» по вул.
Жилянській, 83/53; БК «Київміськбуду», Кловський узвіз; БК «Київміськбуду – 3»
по вул. Шамрила; БК «Київхімволокно», вул. Магнітогорська,1; БК з-ду
«Буревісник» по вул. Здолбунівській; БК «Дніпро», вул. Бориспільська, 10;
БК «Мотозаводу», вул. Мельникова, 83-а; Клуб «Київгума», проспект
Голосіївський, 6; БК заводу «Ленінська кузня» (Рибальський острів),
вул. Електриків, 26; БК ВАТ «Квазар», проспект Свободи, 26; БК «Більшовик»,
проспект Перемоги, 38; Будинок культури авіазаводу (насьогодні –
розважальний центр «Бінго» і набагато менша половина – ЦК «Святошин»,
проспект Перемоги, 112; БК заводу «Червоний екскаватор», метро
«Святошин»; ПК СП ім. С. Корольова ( зараз – ТОВ «Системконцепт»),
вул. Василенка, 15; ПК ТОВ «Київінвест-Олімпія», вул. Щусєва, 26;
БК «Київпастранс», вул. Дегтярівська, 5 (Мала опера); БК «Метробуд», вул.
Прорізна, 8; Клуб заводу «Укркабель» (по маршруту 18 тролейбуса); Клуб
лікарні «Феофанія»; Клуб фабрики ім. Боженка; Клуб заводу «Радар»
(колишній «Комуніст»); Клуб «Київенерго», вул. П. Усенка (за Ленінградською
площею); Культурно-спортивний центр «Джерело» АНТК ім. Антонова,
вул. Святошинська, 4; клуби на територіях «Київгуми» та заводу
«Мікропроцесор» (кінцева 5-го тролейбуса).
За останні 10 років ,у зв’язку з різними формами господарювання, а
також відсутністю чіткої стратегії збереження мережі клубних закладів,
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відбувається скорочення установ культури м. Києва. Незважаючи на те, що
4 березня 2004 року Верховною Радою була прийнята Постанова № 1585IV про стан збереження об’єктів соціально-культурного призначення в
процесі приватизації і цільового їх використання у післяприватизаційний
період, та заборону виселення закладів культури з приміщень, без надання
їм іншого рівноцінного приміщення (Закон України «Про культуру» від
14.12 2010 № 2778-VI, розділ III, стаття 20, п.4), ситуація навколо закладів
культури залишається напруженою.
У названих закладах культури десятиріччями працювали відомі
аматорські художні колективи під керівництвом високопрофесійних
керівників, багато з яких мають звання «Заслужений працівник культури
України».
Досліджуючи нові форми господарювання та необхідність вижити у
нинішніх умовах, бачимо що саме впливає на збереження системи клубних
закладів і що цей процес буде продовжуватись. Тому було б доцільно
вирішити питання про звільнення від оподаткування підприємств, установ і
організацій, які утримують об’єкти соціально-культурного призначення, а
головне, для оптимізації роботи культурно-мистецького простору необхідно
створити в 10 районах м. Києва базові районні будинки культури з відповідним
частковим фінансуванням з бюджету району на оплату комунальних витрат.
Ці заклади могли б бути у таких діючих приміщеннях: Дарницькому р-ні –
ПК «Дарниця», вул. Заслонова, 18; Дніпровському р-ні – Центр культури та
мистецтв, вул. Алма-Атинська,109; Печерському р-ні – ЦХТТ «Печерськ»,
вул. Московська, 3; Святошинському р-ні – Центр культури «Святошин»,
проспект Перемоги, 112; Солом’янському р-ні – ПК «Більшовик», проспект
Перемоги, 38.
Зазначимо, що в системі формування місцевих бюджетів відбулось
значне зменшення місцевих видатків на культуру. І тому сьогодні діяльність
вищезазначених закладів столиці потребує збільшення фінансової підтримки
з місцевого бюджету та виділення реальних асигнувань, передусім на
здійснення поточних та капітальних ремонтних робіт, оновлення матеріальнотехнічної бази, в т.ч. забезпечення районних будинків культури сучасною
аудіо- та відеоапаратурою, копіювальною технікою, комп’ютерами, меблями
тощо. Крім того, майже усі працівники галузі культури (шкіл естетичного
виховання, бібліотек, музеїв та ін.) мають обов’язкові заохочувальні виплати,
яких не мають працівники будинків культури та клубів.
Так, працівники культури бюджетних закладів мають такі надбавки:
- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001
№78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону
України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну
середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону
України «Про позашкільну освіту» – надбавку у розмірі 10%-30%
посадового окладу за вислугу років;
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- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011
№373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних,
позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів,
вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів
незалежно від їх підпорядкування» – надбавку у розмірі 20% посадового
окладу з метою підвищення престижності праці педагогічних працівників;
- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009
№1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» – надбавку
у розмірі 50% посадового оклад за особливі умови роботи.
Для клубних працівників галузі, жодної подібної додаткової виплати
не передбачено, а «столична надбавка» в умовах економії фінансових
ресурсів не досягає навіть 10%, що ставить клубного працівника столиці в
розряд найнижчеоплачуваної категорії працюючих.
Сьогодні клубні заклади – це багатофункціональні дозвіллєві,
культурно-просвітницькі установи, головним завданням яких є забезпечення
потреб населення в змістовному дозвіллі, сприяння самоосвіті та творчій
реалізації особистості.
Нині відчувається нагальна потреба в удосконаленні штатних розписів
будинків культури та введенні необхідних штатних одиниць звукорежисерів,
організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності, ведучих дискотек (ді-джеїв)
та ін. згідно наказу Міністерства культури України від 20.09.2011 р. № 767/
0/16-11 «Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів,
центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших
культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми
власності сфери культури».
Будинкам культури необхідне цілеспрямоване фінансування для
реалізації культурно-мистецьких проектів, зокрема: придбання театрального
та сценічного реквізиту, сценічних костюмів, ігрового інвентарю, а також
кошти для участі творчих колективів у міських та всеукраїнських конкурсах.
Вагомим стимулом для розвитку аматорського мистецтва є організація
та проведення фестивалів-конкурсів народної творчості, атестація
аматорських колективів (присвоєння та підтвердження звання «народний
«зразковий» аматорський колектив). Діяльність в цьому форматі передбачає
участь в роботі журі відомих фахівців, які дають відповідну творчу оцінку
та рекомендації виконавській майстерності колективам.
У зв’язку з відсутністю коштів повністю припинилося видання
методичної літератури в допомогу аматорським колективам. У період з
2004 – 2012 рр. Київським міським центром народної творчості та
культурологічних досліджень було видано понад 40 видань з різних жанрів
народної творчості (репертуарні збірки, методичні рекомендації, посібники,
література, культурологічні дослідження та інше).
Незважаючи на відсутність коштів Центром народної творчості міста
Києва постійно проводяться університети клубного працівника, семінарипрактикуми, майстер-класи, виставки.
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Сьогодні необхідна оптимізація системи професійної культури столиці,
яка фінансується з бюджету міста і за рахунок цієї оптимізації частково
кошти направити на розвиток аматорського мистецтва та підтримку закладів
культури м. Києва.
Синько Галина Петрівна,
здобувач Київського національного університету
культури і мистецтв,
науковий керівник – доктор філософських наук,
професор Безклубенко С.Д.

ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ІВАНА
КАВАЛЕРІДЗЕ В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІІ
Сьогодні на розвиток національних культур все більше впливають
негативні тенденції процесу глобалізації. Цей процес, який активізувався в
ХХ ст., і продовжується у ХХІ ст., охоплює економіку, політику, культуру
різних країн світу. Спостерігається уніфікації людських цінностей,
складається певний тип раціоналістичного мислення, посилюється
техногенний вплив на навколишнє середовище. Глобальні процеси
спричиняють підміну одних людських цінностей іншими, не завжди
істинними, заважають культурному, духовному розвитку особистості.
Головним завданням для України в цих умовах є збереження
культурного надбання, захист української культури та української мови.
Зростає роль музеїв у збереженні історичної пам’яті народу, виносяться на
порядок денний важливі питання вивчення і популяризації пам’яток, які
впродовж значного періоду залишалися викресленими з культурноісторичного контексту. В контекст української культури повертаються імена
видатних майстрів, творчість яких була несправедливо замовчувана у
соціалістичну добу.
До особистостей, що залишили помітний слід в історії України, чий
доробок є цілим пластом в історії національного мистецтва і прочитується
в контексті епохи як невід’ємна вагома складова її культурно-мистецького
життя, належить Іван Петрович Кавалерідзе – видатний український
скульптор, кінорежисер, сценарист, драматург, театральний діяч, народний
артист України. Він зафіксував у своїх пам’ятниках, скульптурах, фільмах та
п’єсах найвизначніші віхи історії рідної землі, випереджаючи час своїм
натхненням, народною мудрістю, оригінальними творчими здобутками.
Аналіз опублікованих джерел, в яких досліджується життєвий шлях і
творчість І.П. Кавалерідзе, таких як праці С. Безклубенка, Н. Капельгородської,
С. Зінич, О. Синько, Д. Горбачова, Є. Глущенко, О. Парфенюк та ін. свідчить,
що важлива для мистецтвознавства і художньої практики творча спадщина
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І. Кавалерідзе не була вивчена належним чином, є актуальною в сучасних
українських умовах і потребує подальшого дослідження та популяризації.
Адже відроджуючи забуті й маловідомі імена діячів української культури,
творчість яких за радянських часів через ідеологічні мотиви була обмежена
або заборонена, важливо не тільки зібрати відомості й матеріали щодо
творчого доробку, а й дослідити та переосмислити їх значення з позицій
сучасного українського культурного простору.
Творчий шлях Івана Петровича Кавалерідзе (1887–1978) співпав з
часом, який потребував розробки та пошуку нових форм світосприйняття.
Своєю творчістю І. Кавалерідзе розробляв оригінальні методи художнього
освоєння матеріалу, будь то у кіно, драматургії чи скульптурі. Історичні
перетворення і перехід від реалізму XIX століття до модерністських течій
XX століття знайшли відображення в його творах, що дозволяє нам поновому оцінити внесок Івана Кавалерідзе в національну і світову культуру.
Аналізуючи доробок І. Кавалерідзе, не завжди було належне розуміння
його творчості з боку критиків, які намагалися навішувати всілякі образливі
ярлики, пов’язані з негативними визначеннями формалізму, символізму,
модернізму, кубізму. Проте пізніше, особливо після досягнення Україною
незалежності, з’явилися ґрунтовні роботи і статті, що змінили ситуацію,
значно активізували інтерес до постаті І. Кавалерідзе, якого сприйняли як
новатора й видатного майстра.
Серед створених монументальних скульптурних робіт І. Кавалерідзе,
найцікавішими, стали перші зразки українського авангарду в пластиці. На
жаль, пам’ятники Т. Шевченку в Сумах (1926) та пам’ятник Артему в Бахмуті
«Слава праці» (1924) не збереглися. Скульптури на будинку «Дім вугілля» в
Харкові 1927 року, проект меморіалу Кобзареві на Тарасовій горі 1926 року,
ескізи монументів І. Франку – всі ці проекти робіт зберігаються в музеї
І. Кавалерідзе у Києві і під час експозиції відвідувачі можуть оцінити
шедеври майстра за цими проектами.
Оригінальним творчим рішенням виділяється пам’ятник Тарасу
Шевченку у Ромнах, (1918), макет якого знаходиться в музеї. Постамент
нагадує за формою піраміду і курган. Фігура, встановлена зверху цієї «глиби»,
здавалася велетенською, якоюсь особливо значною. У 1927 році Іван
Кавалерідзе поставив пам’ятник Артему у Слав’яногорську, який височить
й досі, витримавши артилерійські залпи і бомбардування часів Другої
Світової війни.
Мистецтво І. Кавалерідзе є глибоко національним, історія творчості
в мистецтві кіно, скульптурі, драматургії досить яскрава і цікава, він завжди
в своїх творах розкривав характер, психологію переживання героя, подавав
художні образи як продукт відповідних життєвих обставин.
На особливу увагу заслуговує драматургія І. Кавалерідзе, що досі
залишається поверхово вивчена науковцями й потребує глибшого аналізу.
Для Івана Кавалерідзе драматургія свого часу стала новою віхою в житті.
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Він написав більше десяти п’єс, із них було поставлено на сцені театрів
тільки чотири: «Вотанів меч», «Перекоп», «Перша борозна» (або «Старики»),
«Григорій і Параскева». Здебільшого про інші п’єси мало відомо, а деякі
взагалі не згадуються в наукових дослідженнях.
Багатогранний талант Кавалерідзе будь то в скульптурі чи кіно привертає
велику увагу мистецтвознавців, критиків та державних діячів. Звісно, у такого
темпераментного і надзвичайно багато працюючого майстра, як Кавалерідзе,
роботи глибоко западають у серце глядачеві, завдяки великій художній силі,
правді й майстерності. «Сюжет у творах Кавалерідзе – не просто буденна
історія, що відбувається з якимись людьми, а велика драматична подія з
життя народу. Епічний розмах його фільмів дозволяє висвітлити факти
глибокого суспільного й історичного значення» [3, 10]. Фільм «Злива» (1928)
був створений під враженням побаченого спектаклю «Гайдамаки» Л. Курбаса
у театрі «Березіль». «Перекоп» (1930), «Штурмові ночі» (1931), – фільми
про героїв громадянської війни і будівництво Дніпровської
гідроелектростанції та Харківського тракторного заводу. «Коліївщина»
(1932), фільм найвищого ґатунку, мав бути першим звуковим фільмом, але
так як перероблявся 17 разів, то цього не сталось. Мова йде про першу
частину задуманої автором трилогії: другою став фільм «Прометей» (1935),
третя частина «Дніпро» так і не відбулася. Ці стрічки, як і «Злива», були
присвячені виступам коліїв 1768 р. Після «Прометея» Івану Кавалерідзе
заборонили ставити історичні фільми, звинувативши в націоналізмі.
«Наталка Полтавка» (1936), «Запорожець за Дунаєм» (1937), були
першими кінооперами в Україні, які створив кінорежисер, а ще він
запропонував акторам заздалегідь записану фонограму, яку озвучували
відомі актори. Пройшов певний час, а саме 23 роки, як повернувся майстер
до кінематографії і зняв кінокартину «Григорій Сковорода» (1958), де
філософ постає історичним носієм правди і боротьби за народ. Кінодрама
«Повія» (1961) стала останньою роботою Майстра у творчості кіно.
Сімдесят років його життя віддано мистецтву, невтомний майстер не
знав спокою в свої 90 років, створив значний і величний пам’ятник з бронзи
філософу Григорію Сковороді (1977) на Контрактовій площі у Києві. В музеї
Івана Кавалерідзе зберігається декілька варіантів із семи проектів до
пам’ятника Г.С. Сковороді, та фото проектів які не збереглись.
Його мистецтво неможливо визначити якою-небудь однією готовою
формулою – без сумніву в ньому можна побачити елементи романтизму,
символізму, імпресіонізму і навіть кубізму. У своїх роботах, будь то
скульптура, кінострічки або драматургічні твори, він завжди старався
розкрити психологію людини, наповнити свої роботи глибоким змістом. Його
яскрава і багатогранна творчість, широта і оригінальність задумів, глибока
людяність дають право називати майстра Мікеланджело нового часу.
Процес глобалізації зумовлює інтенсивне використання інформаційних
мереж для накидання людству споживчих переваг і смаків в інтересах
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транснаціональних компаній-виробників, культурної агресії найрозвиненіших
країн стосовно менш розвинених, з’являється небезпека втрати цілими
суспільствами своєї культурної та національної самобутності. Тому
збереження і використання національної культурної спадщини до якої
належить творчість Івана Кавалерідзе як фактору соціального та
економічного розвитку українського суспільства є пріоритетним завданням
з формування цілісного національного культурно-інформаційного і мовнокультурного простору.
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РОЛЬ РЕЖИСЕРА АМАТОРСЬКОГО ТЕАТРУ
У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Творчу діяльність режисерів аматорських театрів, які працюють в
умовах сучасного полікультурного глобалізованого світу можна розглянути
з позиції рівнозначної цінності культур усіх народів, їх співіснування,
взаємного проникнення, збагачення й розвитку. Мистецтво відтворює
культуру, що притаманна часу, а культура в свою чергу створює форми
передачі досвіду прийдешнім поколінням. Ознаками сучасного світу є
взаємний вплив різних культур на існування людей, виникнення
полікультурного простору. Культура українського народу, перебуваючи у
контексті світового культурного процесу, звертається до мистецьких надбань
інших народів, їх художнього досвіду. Аматорський театр також стає
об’єктом взаємодії різних культур, місцем, де людина може дізнатись про
особливості культури інших країн, ознайомитись з основами театрального
мистецтва, отримати новий життєвий досвід та поштовх до саморозвитку,
активізувати процес самореалізації.
Так, як і професійні майстри сцени, українські митці-аматори нині
перебувають у пошуках нових шляхів вирішення сценічного простору і нових
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прийомів режисури, втілюючи у виставах власні погляди на світ. Через
систему створених ними образів в аматорському театрі відтворюються й
актуалізуються загальнолюдські цінності та здійснюється вплив на
становлення особистості самодіяльних акторів, адже, як зазначив видатний
педагог К. Ушинський, «тільки особистість може впливати на розвиток
особистості, тільки характером можна формувати характер» [6, с. 47].
Режисерська діяльність наприкінці 1990-х – початку 2000-х років стає
універсальною, охоплюючи своїми засадами майже всі сфери
соціокультурного життя суспільства, а її детермінованість не є випадковою,
адже на поступове розширення використання режисерських технологій,
модифікацію їх в площину масових форм та засобів самореалізації таких,
як організація масових свят, презентацій, розвиток шоу-бізнесу тощо,
вплинули саме театрально-мистецькі інновації, пов’язані з новим баченням
концептуальних основ режисури, посиленням у них особистісномотиваційних вимірів, що демонструють численні експериментальні театри
та студії у вищезазначений період. Сучасна режисерська діяльність
визначається як система поглядів на певні явища та спосіб тлумачення
існуючої ієрархії соціокультурних цінностей, відтворених у театральносинтезованих формах у вигляді вільного волевиявлення певних творчих
позицій, як ставлення до одвічних питань загальнолюдського існування
[3, с. 3–4].
Особистість режисера є однією з вирішальних складових успіху
діяльності аматорського театрального колективу. Безперечно, режисер
аматорського театру має бути творчою особистістю. Режисери сучасних
аматорських театрів – О. Савка (режисер Копичинецького народного театру
ім. Б. Лепкого, театру-студії «В Новому світі» і театру-студії «Сузір’я»
(обидва у м. Тернополі), М. Варфоломеєв (режисер Житомирського
польського театру імені Юзефа Крашевського) та П. Авраменко (режисер
театру-лабораторії «Бурсаки» у Житомирському державному університеті
ім. І. Франка) своїм ставленням до справи, талантом і артистизмом
стимулюють митців-аматорів до розкриття творчого потенціалу та
інтелектуального розвитку, складовою частиною якого є вміння піддавати
самостійному аналізу події та явища дійсності, а також мовленнєва практика
володіння і вільного використання багатства мови [2, с. 109]. Поєднуючи
художньо-образні та педагогічні технології українські режисери аматорських
театрів звертаються до надбань вітчизняних та зарубіжних митців і
створюють сучасну українську культуру у полікультурному просторі.
У доробку О. Савки керівництво трьома театральними колективами,
які здобули звання «народний», більше 70-ти драматичних вистав, десятки
літературно-музичних вистав, перекладів п’єс, театралізованих концертів і
масових свят. Окрім плідної роботи з Копичинецьким народним театром ім.
Б. Лепкого для сприяння зростанню демократичної культури та завдяки
можливості спілкування з аудиторією різноманітною за віком і поглядами у
2001 році О. Савка почав створювати новий творчий колектив – театр-студію
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«В Новому світі», яка у 2007 році залучила кращих акторів, що того ж року
брали участь у поетичній виставі за творами Т. Шевченка у с. Великі Гаї
Тернопільського району, театр-студію «Сузір’я» у м. Тернополі. Загалом за
роки незалежної України О. Савка поставив 12 нових вистав [1].
Можна погодитись з думкою культуролога і мистецтвознавця Неллі
Корнієнко про те, що культура та художня культура, відповідно, і театр
належать до тих «живих» відкритих систем, які працюють на засадах
самоорганізації [4, с. 18], адже актори відновленого у 2008 році
Житомирського польського театру імені Юзефа Крашевського є аматорами.
Художній керівник і головного режисер театру М. Варфоломеєв зазначає,
що актори сприймають сцени з вистави так, як і події у житті. У 2013 році до
репертуару театру увійшло 9 вистав, де актори виконують ролі трьома
мовами – польською, українською та російською. Особливістю роботи
даного аматорського театру є те, він не тільки продовжує давні театральні
традиції, а й є осередком польської культури на Житомирщині.
Ще один житомирський митець, актор та режисер Житомирського
обласного академічного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги П. Авраменко
працює з молодими акторами-аматорами в організованому в межах
Дослідницько-художнього Центру «Драматургія» театрі-лабораторії
«Бурсаки». Унікальність світогляду П. Авраменка підтверджує керівник
науково-творчого комплексу «Драматургія» Житомирського державного
університету ім. І. Франка О. Чирков: «Режисерський почерк Петра
Авраменка – пізнаваний. Він визначається тяжінням до образної, яскравої,
метафоричної за своєю суттю сценічної мови. Кожен образ, кожен символ,
кожна деталь сценічного дійства у Петра Авраменка насичені таким глибоким
і втаємниченим смислом, що навіть буденне підноситься до рівня художнього
узагальнення і з нього, з такого мистецького узагальнення врешті-решт
народжується та філософія театру, яку сповідує Петро Авраменко. Йому
притаманне дивовижне відчуття сценічної гармонії. Його сценічні творіння –
це гармонійне єднання прозорої і пристрасної думки та яскравої театральної
форми. Всі вистави Петра Авраменка зцементовані особистістю режисера,
який знає, заради чого і яких саме цінностей прийшов у театральне мистецтво.
Вони, зрештою, утворюють єдину метавиставу, якій немає і не може бути
кінця. Адже прекрасне в мистецтві є однією із форм його безконечності!
І творить цю безконечність молодий режисер, який свідомо і послідовно
зводить будівлю власного, не схожого на попередні, метафоричного театру»
[7, с. 74]. На його думку мета-виставою можна вважати низку вистав,
створених одним режисером і об’єднаних особистістю митця, який
поступово реалізує притаманні йому художньо-естетичні принципи, і весь
його режисерський доробок сприймається як сценічна цілісність та єдність.
Нещодавно режисер П. Авраменко стажувався у Німеччині.
Запрошення театру Аугсбургу обмінятися досвідом та ознайомитися з
методами роботи німецьких колег житомирянин отримав саме після його
режисерської роботи з театром-лабораторією «Бурсаки», який діє при
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Брехт-центрі Житомирського державного університету імені І. Франка, де
вивчається та застосовується в роботі зі студентами методика німецького
драматурга і режисера Б. Брехта. В світі є всього два Брехт-центри – на
батьківщині драматурга в Аугсбурзі та в Житомирі. Німецькі театральні діячі
зацікавилася роботою житомирського режисера П. Авраменка після
перегляду вистави «Ніч навпроти Івана Купала» студентського театрулабораторії «Бурсаки», а сам режисер зазначає, що для нього дуже важливо
подивитися, як працюють театри Європи, зокрема, у Німеччині, як ведеться
робота з акторами, за якою методикою, як готуються вистави [5].
На зламі часів та епох завжди виникають проблеми підміни цінностей,
і нині режисери аматорських театрів засобами мистецтва, зважаючи на
тенденції минулого і сучасного, демонструючи у виставах життєві колізії
крізь власний життєвий досвід, визнаючи різницю між власним «внутрішнім»
світом і світом, у якому вони живуть, на глибокій емоційній основі
намагаються актуалізувати духовні цінності людського життя, закликати
глядачів до людяності і виховати актора-аматора як особистість з розвинутим
аналітичним мисленням, здатну до самотворення. Митці українського
аматорського театру, працюючи у полікультурному просторі, приділяють
увагу внутрішньому світу та психології сучасної людини, надаючи
можливість глядачам подивитись на власне віддзеркалення створене
засобами театру, а акторам – проявити обдарованість і креативність. В свою
чергу, театральне мистецтво за допомогою художніх образів сприяє
засвоєнню людиною соціальних ідей, моральних норм та цінностей,
формуючи не тільки особистий досвід митця, а й суспільно-естетичний ідеал.
Воно єднає та зближує представників різних культур, оскільки є засобом
пізнання Іншого, його почуттів та прагнень, а також відкриває шляхи для
розуміння культури іншого народу.
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ДРАМАТУРГІЯ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
У КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ
У 1920-х рр. загальне визнання творчості Володимира Винниченка стає
вже доведеним фактом, що засвідчують видання у 1924–1928-х рр. зібрання
творів В. Винниченка в 23-х томах, підготовка видавництвом «Книгоспілка»
у 1930–1932-х роках до друку 28-томника, уведення окремих творів до
підручників з історії української літератури («Історія українського
письменства» (1917 р.) С. Єфремова, підручників О. Дорошкевича
(1924 р.), А. Шамрая (1928 р.), видання досліджень О. Гермайзе «Рання
творчість Винниченка», А. Річицького «Винниченко. Літературні етапи»,
«Володимир Винниченко в літературі і політиці», П. Христюка
«Письменницька творчість В. Винниченка». Проте й досі не можна
стверджувати, що в дослідженні творчого набутку митця переважає
об’єктивний науковий підхід. Більшість критиків підходять до творчості
В. Винниченка з огляду на такий чинник, як його громадська-політична
діяльність, виражаючи власне ставлення до Винниченка до нових пошуків у
творчості, яка, не залишаючи нікого байдужим, піддавався критиці і ворогів,
і друзів та соратників. Тому на часі проведення дослідження тієї частини
літературної спадщини Винниченка-драматурга, що тісно пов’язана з його
політичною діяльністю.
Сучасні дослідники феномену Винниченка, окрім іншого, наголошують
на тому, що В. Винниченко – один з небагатьох в українській і світовій
літературі, хто став класиком за життя.
Рецензуючи п’єсу В. Винниченка «Брехня», П. Богацький напише про
її автора: «всі високо цінимо його, як одного з найкращих сучасних
письменників наших, як одного з тих, хто завжди держить в напруженні нашу
увагу і котрий кожною своєю річчю виводить з рівноваги нас. Ми можемо
не згоджуватись з ним, це інша річ, але сидіти покійно, не дрігнувши ні одним
нервом, не моргнувши вусом – не можемо. Не можемо, бо занадто за живе
чіпає він нас, бо занадто пильно заглядає у душу кожного зокрема, так і
душу нашого громадянства взагалі. Він занадто сьогочасний» [3, с. 187].
Сучасні дослідники феномену Винниченка, окрім іншого, наголошують
на тому, що В. Винниченко – один з небагатьох в українській і світовій
літературі, хто став класиком за життя.
Починаючи з публікації перших творів і аж до останніх на В. Винниченка
спрямовується шквал позитивної і негативної критики, що, крім усього
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іншого, засвідчує виняткову обдарованість митця, на чому наголошує,
зокрема, М. Вороний у нарисі «Театр і драма»: «А екскурсів у сферу критичних
домислів, таких категоричних, зневажливих... і химеричних, знов-таки, про
творчість того ж Винниченка – хто не робив? Не тільки критика з-під пензля
Бекліна, стертий і збитий шкарбан, а вчорашній жовторотий гімназист, що
прів над Горацієм, або Тітом Лівієм, сьогодні раптом відчув у собі дар
письменника і в «критичній» статті, пописуючись ерудицією, намагається
«знищити» Винниченка, та при цій оказії всьому світові заявити о своїй
«любви к отечеству и народной гордости» [3, с. 169].
Перших негативних критичних ударів В. Винниченкові було завдано з
боку російської соціал-демократії, ідеологів більшовизму. В. Ленін із
властивою йому неперебірливістю у висловах не раз виступав проти
Винниченка-політика й письменника. В основі цих критичних виступів був
не об’єктивний аналіз творів В. Винниченка, а переважно полемічне прагнення
принизити ідеологічного опонента [4, с. 194–195]. Як слушно відзначає
Г. Сиваченко, «Ленін та його однодумці не могли подарувати Винниченковібелетристові того, що в своїх творах він нещадно викривав усе хворобливе,
патологічне й антисоціальне не тільки у старому суспільстві, а й у новому –
революційному, соціалістичному» [6, с. 149]. Російська більшовицька преса
звинуватила В. Винниченка в «занепадництві», «блюзнірському паплюженні
революції», «смакуванні статевої проблематики», в «оголеному біологізмі»,
«аморалізмі». Взявши на озброєння нібито об’єктивну ленінську оцінку,
радянські критики оцінювали творчість В. Винниченка негативно. Так, у
контексті політики партії, що визнавала український націоналізм найбільшою
небезпекою, С. Щупак закликав до «марксо-ленінської нищівної боротьби
з винниченківщиною»: «Борючись з великодержавним шовінізмом, ми
повинні нещадну боротьбу вести проти українського націоналізму, як
головної небезпеки. Винниченківщину, як яскравий вияв контрреволюційного
націоналізму, треба розтрощити до кінця» [6, с. 151].
Починаючи з перших творів, різко критикував Винниченка-драматурга
і «офіційним критик» – відомий у ту добу знавець історії українського театру
І. Стешенко, свідченням чого є його рецензія на п’єсу «Дисгармонія» з
таким висновком: «Не можемо назвати її художнім твором. Вдатні окремі
місця не закривають виразної неправдоподібності виведених автором
образів» [5, с. 22], що є дисонансом до позитивних відгуків і тогочасної, і
нинішньої критики на цю драму В. Винниченка.
В. Винниченко й сам неодноразово виступав критиком своїх творів у
листах до друзів та в «Щоденнику». Зокрема, 18 січня 1917 р. він зазначить
у «Щоденнику»: «Коли свята творчість даватиме й надалі такі приємні
переживання, які я маю тепер, то доведеться, мабуть, вибрати якусь іншу
професію. За кілька днів вистава «Мохноногого». Та п’єса, якою я місяців 4
був задоволений, тепер викликає таку огиду і сором за неї, що не знаю, що
робити? Страшенно дивно, як я міг так різно цінити її? Що я в ній знаходив
доброго?» [2, с. 141].?
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І. Франко ж висловлював зовсім інші думки, а подекуди і зовсім
протилежні: «Один тільки Винниченко в останніх двох роках піднявся відразу
на видне становище і подав великі надії своїм надзвичайно багатостороннім,
дужим талантом та знанням життя. Коли доля поталанить цьому молодому й
повному сили письменникові дійти до повного розвою, то можемо надіятися
з нього справді великої прикраси нашої літератури» [7, с. 15].
Про популярність В. Винниченка з негативним відтінком веде мову також
актор, а згодом адміністратор «Молодого театру» Леся Курбаса С. Бондарчук:
«ми змушені були обрати «репертуарну», «касову» і актуальну п’єсу, яку теж
студійним порядком, але значно швидше, можна було б підготувати і,
виставляючи її, заробляти гроші. До речі, не з легким серцем погодився на
неї Лесь Курбас, який негативно ставився до творів цього драматурга і до
винниченківщини взагалі». За свідченнями С. Бондарчука, «після прем’єри
Курбас ходив засмучений тим, що театр дебютував не якимось програмним
твором, а п’єсою Винниченка, невисокої ідейної і художньої якості». Далі
С. Бондарчук наводить нібито слова самого Леся Курбаса: «Незважаючи ні
на які обставини, – говорив він, – ми все ж зробили помилку, що почали наш
«Молодий театр» «Базаром», де дешеві нахили людини рекламуються як
героїчні вчинки. Такі «герої» не зроблять революції, яка вже живе і вимагає
від драматурга і актора відображення величі сучасності. А «Базари» знижують
і обмежують наші прагнення...». Далі С. Бондарчук зазначає: «ми не поділяли
захоплення, що його він викликав у декого з нашого колективу, як розуміли
й те, що прихильників та друзів ми здобули не тим, що включили в репертуар
«модну» п’єсу «модного» В. Винниченка (бо цю, як і інші його п’єси, тоді
залюбки й широко ставили українські та російські професіональні й
аматорські драматичні колективи), а своєрідністю її сценічного втілення»
[1 с. 119–122].
Складається враження, що С. Бондарчук намагається з кимось
полемізувати, вочевидь, тогочасна критика одним із факторів успіху вистави
називала популярність драматургічного матеріалу, що, звичайно, не могло
сподобатись акторам, які брали участь у постановці. Можна припустити, що
таке нібито нищівне ставлення Леся Курбаса до В. Винниченка прозвучало в
устах акторів через їхнє прагнення не зірвати процес «реабілітації» свого
«підозрілого для Компартії» вчителя, про якого дозволили обережно писати
в часи «хрущовської відлиги.
Л. Мороз наголошує, що В. Винниченко своєю творчістю утверджує
дуже важливу думку: «...у революцію ідуть не святі з крильцятами, не аскети,
не супермени-інтелектуали, які все на світі збагнули, все знають наперед і
мають чіткий, сказати б, розписаний по особах план. Можна з певністю
сказати, що Винниченко не доклав зусиль до укорінення на початку XX ст.
фатального протиставлення революціонера та обивателя. Він належав до тих
митців-мислителів, які, зображуючи людей найрізноманітніших і
найзвичайніших, застерігали: кожен має власні звички і власні уявлення про
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життя та способи поліпшення його. І проблема для письменника не в селекції
їх, – та й за якими критеріями і, головне, хто мав би моральне право її
провадити!» [13, с. 22]? Отже, неоднозначність позиції В. Винниченка в
політиці наклала глибокий відбиток на сприйняття його як митця. Спраглість
до експериментаторства та випробовування нових ідей у літературі
породжувала шквали критики в бік і самого письменника, і його творів.
Складні життєві випробування залишили помітний відбиток на художньому
доробку В. Винниченка, зокрема драматургії: намагання письменника
розібратися в життєвих проблемах, його творчі експерименти вилилися в
шедеври, що стали літературною основою для подальшого розвитку
театрального мистецтва України.
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Особливо актуальним сьогодні для українського народу є збереження
національних традицій, зокрема, української мови, сакральної традиційної
культури, що становить код нації, скарбницю життєвого досвіду, традицій і
моральних ідеалів народу, джерело, що живить інші області культури.
Сьогодні фольклор розглядається також і як специфічна форма
колективно-масової творчості і організації дозвілля, як засіб формування
гармонійно розвинутої особистості, виховання патріотизму і
інтернаціоналізму. На сучасному етапі побутування і збереження традиційної
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культури фольклор виступає також як засіб існування і навіть створення малих
соціальних груп, в яких він зберігається (родових, професійних,
територіальних). Яскравою ознакою цього процесу є тяжіння до засвоєння
традиційного мистецтва, що яскраво проявляється у молодіжному міському
середовищі. Сьогодні залучення молоді до діяльності фольклорних
колективів набуває все більш масового характеру. Масовість, а також
наявність певної теоретичної платформи, на основі якої вони розвиваються,
дозволяє інтерпретувати діяльність ансамблів як молодіжний фольклорний
рух, яскравий розвиток якого є характерною рисою сучасного культурного
простору України і країн СНД.
Безперечним є те, що «гуртовий (колективний) спів є найпопулярнішою
формою народнопісенного виконавства – традиційного й сучасного»
[3, с. 11]. В цьому аспекті діяльність молодіжних міських колективів є
переосмисленням і відтворенням традиційної форми побутової музичної
культури України. В змістовному аспекті діяльність молодіжних
фольклорних колективів спрямована на відтворення (продуктивне і
репродуктивне) різноманітних традицій сільського музикування (у тому числі
і концертно-організованого).
У сучасному культурному просторі існує широке різноманіття
фольклорних ансамблів, які розрізняються за організаційно-структурними,
стильовими, регіональними і місцевими особливостями. Зрозуміло, що
колективи, що є складовою молодіжного фольклорного руху, належать до
так званих «вторинних фольклорних ансамблів» – тих, що реконструюють
виконання записів пісенного фольклору [3, с. 14]. Їх відрізняють від власне
фольклорних ансамблів, які виконують народні пісні у відповідності до
манери і виконавського стилю місцевої усної традиції, головною ознакою
яких є автентичність. Традиційно фольклорні ансамблі побутують у сільській
місцевості, успадковуючи з покоління в покоління пісенну культуру предків.
Вторинний фольклорний колектив, за визначенням Є. Єфремова, це такий,
що складається, переважно з людей, далеких у побуті від фольклорних
джерел, але які прагнуть наслідувати в своїй роботі традиції первинного
фольклорного середовища [1, с. 4].
Серед вторинних форм побутування фольклорної традиції важливе
місце займають науково-етнографічні фольклорні ансамблі. Їх поділяють
на вокальні, етнохореологічні та колективи мішаного типу, що охоплюють у
своїй діяльності різні фольклорні жанри. Як правило, такі колективи
формуються у музичних навчальних закладах, наукових установах,
культурологічних центрах, за участю фахівців-фольклористів та музикантів,
обдарованих від природи виконавців-аматорів. Їхня діяльність, у першу чергу,
характеризується науковим пошуком. Це збирання, архівування, класифікація
пісенного фольклору за жанрами; вивчення й освоєння особливостей манер
співу (місцевих, регіональних, територіальних) і його відтворення у
максимально наближеній до оригіналу манері виконання; а також
репрезентація народної пісні у формі концертного виконавства та видання
аудіозаписів.
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Така форма діяльності ансамблів, а саме реконструкція записів
пісенного фольклору, на сьогодні є актуальною і досить поширеною в
Україні. Серед відомих колективів такого типу назвемо: ансамбль «Древо»
(Київ, Євген Єфремов), «Кралиця» (Київ, Іван Синельников), «Божичі» (Київ,
подружжя Ілько Фетисов та Сусанна Карпенко), «Джерело» (Рівне, Раїса
Цапун), «Хорея Козацька» (Київ, Тарас Компаніченко), «Муравський шліх»
(Харків, Віра Осадча), «Роксоланія» (Київ, Іван Павленко) та інші. Вокальні
ансамблі науково-етнографічного напрямку, як правило, мають невеликий,
проте якісний склад виконавців. Вони працюють з переважно акапельним
(без інструментального супроводу) співом обраної ними виконавської
фольклорної традиції (щодо репертуарної політики сучасних міських
молодіжних фольклорних колективів в Україні і країнах СНД зауважимо,
що суттєвою стороною їхньої діяльності є орієнтування на певну місцеву
(локальну) або кілька споріднених місцевих традицій, як, наприклад,
фольклорний ансамбль «Кралиця» Київського національного університету
культури і мистецтв, в основі репертуарної політики якого є опанування
манерою співу Житомирського, Чернігівського і Рівненського Полісся; або
ансамбль «Джерело» Рівненського державного гуманітарного університету,
що вже понад 35 років творчої діяльності вивчає традиційний фольклор
Рівненського і Волинського Полісся).
В діяльності молодіжних науково-етнографічних колективів однаково
важливими є дослідницький і виконавський аспекти, спрямовані на глибинне
проникнення виконавців у народний пісенний стиль. Керівником такого
колективу найчастіше стає професійний фольклорист, який володіє теорією
фольклору і методикою освоєння народних співочих стилів. Зауважимо
також, що важливою складовою існування усіх молодіжних фольклорних
ансамблів є тісне спілкування поза сценою і поза репертуаром, коли пісня,
обряд, ритуал, звичай з об’єкту зацікавленості і захоплення стають дійсно
частиною побуту і – загалом – життя. Звідси – у багатьох випадках – родинний
характер складу таких колективів. Основним тут є розуміння фольклору як
живого явища сучасного життя, отже, і методи його засвоєння мають бути
близькими до методів фольклорної системи як феномена первинно
варіативного і усного за формою передачі. Тому шлях засвоєння традиції в
названих колективах лежить через ознайомлення і вивчення традиції у місцях
її побутування, через безпосереднє спілкування із носіями фольклору. Тому
цільова дослідницька робота, що включає в себе фіксацію фольклорного
матеріалу, спостереження, вивчення і експериментальні спроби варіативного
відтворення записаного автентичного матеріалу, – необхідна і вкрай важлива
складова творчої діяльності будь-якого науково-етнографічного ансамблю.
В цьому контексті зрозуміло, що молодіжний фольклорний рух став
сьогодні, на наш погляд, виразником однієї із важливих тенденцій сучасності –
тенденції до злиття теорії і практики, адже майже усі відомі сьогодні в Україні
молодіжні колективи, що досягли успіху і мають визнання, очолюють
досвідчені вчені і практики – фольклористи («Древо» Київської
консерваторії – кандидат мистецтвознавства професор Є. Єфремов;
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«Муравський шлях» Харківського університету культури і мистецтв –
кандидат мистецтвознавства професор В. Осадча; вже названі вище «Кралиця»
і «Джерело» – заслужений працівник культури України доцент І. Сінельніков
і доцент РДГУ Р. Цапун; назвемо ще київський молодіжний фольклорний
ансамбль «Божичі», що очолює подружжя відомих в Україні фольклористів –
практиків І. Фетисов і С. Карпенко тощо). Подібність і відмінність наукових
поглядів цих керівників призводить до більшої або меншої близькості
принципів їхньої діяльності. Але загальним є одне – засвоєння культури не
емпіричним шляхом знайомства з найкращими зразками традиційної культури,
а шляхом дослідження і показу традиції як системи з неповторними зв’язками
певних компонентів.
Відтак, підсумовуючи, наголошуємо на тому, що в діяльності сучасних
молодіжних міських фольклорних колективів переважає поглиблене
дослідження справжньої народної місцевої традиції, всебічне вивчення не
тільки заради нового репертуару, але й здебільшого заради пошуків власного
виконавського творчого обличчя, що є безпосередньо пов’язаним із
специфікою діалекту (мовного і музичного) досліджуваної традиції, не
виключаючи самобутності костюмів і т. ін.
Зауважимо також, що розвиток такого роду колективів, як безперечне
досягнення сучасного фольклоризму, несе за собою нові труднощі, як,
наприклад, вже існуюча проблема орієнтування: на кого рівнятися масовим
ансамблям (самодіяльним, аматорським), особливо міським? Не маючи
можливості завжди самостійно засвоювати фольклорну традицію, такі
ансамблі рівняються на вже відомі їм інші вторинні (вже!) колективи.
«Виникає (і буде виникати) вторинний, третинний і т. ін. фольклоризм, тобто
сам фольклоризм стає – і вже у наші дні – об’єктом наслідування, копіювання,
штампу і т. ін. І в ньому є ансамблі – лідери і ансамблі – наслідувачі. І якою
буде типологія вторинних колективів в майбутньому – передбачити важко»
[2, с. 13].
Отже, питання творчої і дослідницької діяльності міських молодіжних
науково-етнографічних ансамблів в контексті збереження і популяризації
національної культури є надзвичайно актуальним і багатоаспектним, і
потребує подальшого гідного теоретичного і практичного осмислення, від
якого багато що залежить в сучасній народно-музичній культурі України.
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ФОЛЬКЛОРНИЙ АНСАМБЛЬ «КРАЛИЦЯ»
КНУКіМ ЯК ПРЕДСТАВНИК МОЛОДІЖНОГО
ФОЛЬКЛОРНОГО РУХУ к. ХХ – поч. ХХІ ст.
(до 25-річчя творчої діяльності колективу)
Непрості сучасні соціокультурні умови підштовхують суспільство до
пошуку шляхів подолання кризових явищ у соціальній сфері, у духовному
житті, культурі. Вагоме місце в цьому напрямку займає повернення до
традицій, звичаїв та обрядів національної культури. Суспільство починає
усвідомлювати, що без знання змістовної сторони традиційної культури
неможливе зміцнення основ духовного життя, відновлення зв’язків між
поколіннями, виховання й навчання гармонійної особистості. В сучасних
умовах, коли природній механізм спадкоємності традиційного досвіду від
покоління до покоління зруйновано, актуальним є питання залучення молоді
до найкращих зразків фольклорної традиції свого народу, рідного краю.
У зв’язку з цим нагальною стала потреба у створенні фольклорних колективів
та показі автентичного музичного матеріалу в сучасних сценічних,
аудиторних умовах, а також участь цих колективів у фольклорних фестивалях.
Головним творчим завданням таких колективів є повернення пісні, танцю,
музики в побут. У такому напрямку ведеться робота у фольклорному
ансамблі «Кралиця» Київського національного університету культури і
мистецтв. Своєрідний репертуар та манера виконання, а також стабільна,
продуктивна, основана на ґрунтовному зануренні у традиційну культуру
25-річна творча діяльність дали колективу можливість створити свій власний
візуальний і музичний імідж і своє, відоме вже далеко за межами України,
ім’я.
Ансамбль «Кралиця» був заснований у 1991 році на кафедрі
фольклористики, народного пісенного та інструментального виконавства тоді
ще Київського інституту культури і мистецтв. За час свого існування колектив
дав безліч концертів, неодноразово виступав на центральних концертних
площадках м. Києва. Гастрольні маршрути ансамблю «Кралиця» окрім
багатьох областей, міст і сіл України пролягли містами Азербайджану, Чехії,
Естонії, Литви, Німеччини, Росії, Швейцарії, Нідерландів, Туреччини,
Туркменістану, Румунії, Франції, Норвегії, Південно-Африканської
Республіки тощо.
Основу репертуару колективу складають пісні, записані його
беззмінним керівником – Заслуженим працівником культури України,
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професором Іваном Григоровичем Сінельніковим – та учасниками ансамблю
в Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях, а також пісні
Київщини, Волині, Гуцульщини, Наддніпрянщини. Колектив є частим гостем
на Національному радіо та телебаченні України: у 1994 р. на Першому каналі
українського телебачення було записано програми «За Віфлеємською
зорею», «Весняні хороводи»; у 2004 – «Проведу я русалочки», «Сьогодні
Купала», у 2008 р. відбулися зйомки циклу музично-гумористичних програм
«Спотикач», у 2009 р. – «Різдвяні зустрічі», у 2016 р. «Кралиця» стала
окрасою музичного телефільму «Різдвяна історія з Тіною Кароль». Окрім
цього – «Зустрічі для Вас» на ТРК «Київ», цикл телепередач на
Житомирському та Чернігівському обласному телебаченні. До фондів
Національної радіокомпанії України за роки існування ансамблю записано
понад 100 пісенних та інструментальних зразків народної музичної творчості,
що складає більше чотирьох годин ефірного часу; вийшло чотири CD з
піснями у виконанні ансамблю «Кралиця»: «Літо» (2002), «Ой у Києві»
(2004), «Ходила пава» (2006), та в форматі МР-3 «Ой, у лузі калина стояла».
Колектив є Лауреатом багатьох Всеукраїнських та Міжнародних
фестивалів і конкурсів, що є свідченням незмінно високої планки у творчості.
Назвемо деякі з них: у 1994 р. ансамбль був нагороджений міжнародною
премією «Дружба» за популяризацію традиційного пісенного мистецтва
України. 2001 рік приніс колективу «Гран-Прі» Всеукраїнського фестивалюконкурсу хорових колективів імені Порфирія Демуцького у номінації
«Фольклорний ансамбль» і особисту подяку від голови цього престижного
в Україні конкурсу, Героя України, художнього керівника славетного хору
ім. Г. Верьовки Анатолія Тимофійовича Авдієвського за високий рівень
виконання і збереження автентичної вокальної традиції. У 2002 році цієї ж
думки були члени журі Міжнародного фестивалю-конкурсу молодіжних
фольклорних колективів «Красная горка» (Брянськ, РФ), на чолі з відомим
російським фольклористом В’ячеславом Михайловичем Щуровим –
«Кралиця» стала Лауреатом І-ої премії. У 2007 р. ансамбль здобув престижне
«Гран-Прі» Міжнародного конкурсу фольклорних записів EBU – Grand Prix
Світозара Страчини (Братислава, Словаччина): за свідченнями представників
Національної радіокомпанії України, закінчення пісні «Ой, у лузі калина
стояла» у виконанні «Кралиці» на цьому конкурсі зал сприйняв стоячи та
бурхливими оплесками. 2016 рік приніс колективу ще одну перемогу –
«Кралиця» вдруге стала одноосібним переможцем Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу хорових колективів імені Порфирія Демуцького.
Однак, концертна та конкурсна діяльність – це тільки одна із складових
діяльності колективу. Фольклорний ансамбль «Кралиця» – студентський
колектив і є навчальною лабораторією для майбутніх керівників фольклорних
колективів. Щоб досягнути творчих вершин, в колективі систематично
проводиться збирацько-дослідницька робота – фольклорні експедиції, які
надають можливість ознайомитися не тільки з пісенним матеріалом, але із
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прикладним мистецтвом, архітектурою та побутом населення тощо.
Необхідною складовою творчого процесу в ансамблі є обов’язкове
прослуховування експедиційного матеріалу, відбір пісень для поповнення
репертуару колективу та їх розшифровка. Найважчою й найважливішою
роботою є опанування манерою виконання, дикцією, артикуляцією,
звуковидобуванням, притаманним тому регіону, звідки походить музичний
твір.
Створення концертної програми – одна із пріоритетних ділянок у роботі
з колективом. Оскільки не кожен пересічний слухач може сприймати
автентичний спів більше 20-30-ти хвилин, доводиться шукати різні форми
подачі фольклорного матеріалу, включаючи до програми не тільки побутові
та обрядові пісні та хороводи, а й народні танці: «Гречаники», «Крутак» тощо.
Вагоме місце у репертуарі колективу посідає інструментальна музика.
Яскравими постатями виступають у цьому напрямку виконавці на народних
інструментах: випускники Олена Асталош (скрипка, 1996), Володимир
Короленко (народні духові інструменти, 1998), Микола Тотовицький
(гармошка та народні духові інструменти, 2001); Максим Бережнюк (народні
духові інструменти, 2010) та ін. Слід назвати також вокалістів, які залишили
яскравий слід в історії ансамблю «Кралиця»: музичний редактор НРКУ Тетяна
Шнуренко (випускниця 1994 р.), директори Київського та Чернігівського
обласних центрів народної творчості Тіна Гресько та Олександр Левочко
(випуск 1998 р.), солістка Національної філармонії України Тетяна Школьна
(2001), засновники та учасники відомої вже далеко за межами України етнофолькгрупи «Даха-Браха» Олена Цибульська (2003), Ірина Коваленко (2004),
Ніна Гаранецька (2005) та ін. Навчання у студентському фольклорному
ансамблі «Кралиця» стало для всіх його учасників відправним кроком у
майбутнє творче та професійне життя.
На жаль «Кралиця» не є постійно діючим професійним колективом.
Тут щороку випускаються і набираються нові учасники, з якими доводиться
розпочинати роботу практично з нуля: від фольклорних експедицій,
прослуховування записів до оволодіння манерою виконання і сценічного
втілення традиції. Однак, за чотири – п’ять років навчання у колективі кожен
з його учасників отримує той необхідний багаж знань і вмінь, який дозволяє
їм реалізовуватися у подальшому творчому житті: за це свідчить той факт,
що більшість випускників «Кралиці» (у наші скрутні часи) залишилися у
професії, працюють у власних групах, ансамблях, з дитячими колективами, –
тобто не дають перерватися народній музичній традиції.
Окремо розповімо про те, як у 2000-му і 2008-му рр. ансамбль
«Кралиця» брав участь у культурно-мистецьких заходах у Руднянському
районі Волгоградської області РФ – цей регіон є територією найдавніших у
Нижньому Поволжі українських поселень к. ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. Іван
Григорович Сінельніков разом із студентами-фольклористами здійснили
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фольклорно-етнографічні експедиційні подорожі та концерти українськими
селами району – Ільмень, Козлівка, Лемешкино, Рудня. Деякі з пісень,
записані від українців Руднянського району, увійшли в «золотий фонд»
ансамблю, а пісня «Ой по-під гаєм, гаєм» («Гуртоправці»), записана в с. Ільмень,
у виконанні «Кралиці» тепер є у фондах Національної радіокомпанії України.
Літні люди під час концертів «Кралиці» плакали, слухаючи спів та гру на
народних інструментах молодих хлопців і дівчат з Києва, просили: «Балакайте
по-нашому, ми все розуміємо!» Історія зв’язків та співпраці ансамблю
«Кралиця» та його керівника із світовою українською діаспорою цим не
обмежується. У 2009 - 2012 рр. колектив і його керівник давали майстеркласи для керівників і учасників самодіяльних українських колективів
Краснодарського краю, у 2014 рр. – брали участь у днях української культури
з нагоди вшанування київської княгині Анни Ярославівни у м. Санліс
(Франція), у 2016 р. «Кралиця» спілкувалася з українцями Румунії на
традиційному фестивалі колядок у м. Сегету Мармацієй.
Керівник та учасники фольклорного ансамблю «Кралиця» – одного із
представників молодіжного українського фольклорного руху – усвідомили
для себе істину історії культури: ми не тільки творимо «себе» в мистецтві,
але намагаємося зберегти в недоторканості неоцінені духовні скарби, – і
йдуть шляхом делікатного музичного збереження автентичної української
культури, послідовно дотримуючись концепції найменшого втручання в
природу традиційної народної музики. Систематична збирацька й активна
концертно-пропагандистська діяльність молодіжного ансамблю «Кралиця»
у сільських регіонах та в українській діаспорі сприяє пробудженню й
підтримці інтересу до традиційної культури у середовищі сільської молоді,
що не дозволяє перерватися етнічному корінню. Це допомагає з певною
мірою оптимізму дивитися на процеси збереження та розвитку народного
мистецтва в Україні.
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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ
МІСЦЕВИХ ПЕРЕЛІКІВ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО
РЕЄСТРУ ЕЛЕМЕНТІВ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Україна, як і будь-яка світова держава, не лише зацікавлена у збереженні
елементів нематеріальної культурної спадщини (Далі – НКС), а й у поширенні
інформації про живу нематеріальну культуру і засоби її вираження серед
світових спільнот, дбаючи про свою складову у відповідному списку, реєстрі,
переліку. Все, що вноситься до списку (незалежно від свого попереднього
контексту), перебуває у певному зв’язку з іншими шедеврами. Тобто список
стає контекстом для всього, що він об’єднує [3, с. 14].
В Україні з 2012 року існує Список елементів нематеріальної
культурної спадщини (Наказ Міністерства культури України № 1521 від
14.12.2012 «Про затвердження примірного зразка форми облікової картки
об’єкта (елемента) нематеріальної культурної спадщини України та визначення
об’єктів нематеріальної культурної спадщини» [1], однак наповнення
Національного реєстру елементів НКС розпочалося з моменту,
коли відповідно до Наказу Міністерства культури України № 548 від
27.07.2015 року «Про уповноваження Українського центру культурних
досліджень на науково-методичне забезпечення реалізації Конвенції про
охорону нематеріальної культурної спадщини» Український центр культурних
досліджень став уповноваженою науковою організацією, яка збирає,
обробляє, та наповнює Національний реєстр України, з цього часу активно
стали створюватися і місцеві комісії та переліки (списків). На 2016 рік в
Україні створено 14 обласних комісій та існують 14 регіональних Переліків
(Списків), у які ввійшло 63 елемента НКС. З 2017 р. продовжив роботу
новий склад Експертної рада з нематеріальної культурної спадщини при
Міністерстві культури України до складу якого увійшли діячі науки, викладачі
навчальних закладів, діячі культури, мистецтва і самі носії тієї чи іншої
традиції.
Хочемо зупинитися на тих проблемах, які виникають під час
формування місцевих Переліків (Списків) та Національного реєстру
елементів НКС. Почати, напевно, потрібно з того, що в Україні правові
аспекти захисту нематеріальної культурної спадщини розроблені
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недостатньо. І це стосується, насамперед, давно очікуваного Закону про
нематеріальну культурну спадщину, проект якого вивішено на сайті
Міністерства культури України, з багатьма недоліками, починаючи з
граматичних помилок, і закінчуючи недолугими статтями. Всі говорять про
це на кожній конференції, семінарі, круглому столі, пишуть у статтях, тезах,
проходили обговорення цього Проекту, фахівцями, почали вноситися
пропозиції до нього, проте діло далі так і не рухається з місця.
На особливу увагу заслуговує проблема стану розвитку культури та
збереження нематеріальної культурної спадщини у селах та невеличких
містах, де недостатність фінансування, застаріла техніка, або її відсутність,
низький рівень персоналу не дозволяють надати сучасні послуги, спрямовані
на збереження і розвиток нематеріальної культурної спадщини етносів
України.
Низький рівень добробуту населення і в цілому несприятлива соціальнодемографічна ситуація – це ще один комплекс проблем, які є актуальними
на даний час. У зв’язку з цим підтримка на загальнодержавному рівні
практичних заходів, спрямованих на відродження культурних традицій
України, є важливим об’єктом уваги.
Іншою гострою проблемою є відсутність достатньої кількості
спеціалістів у сфері вивчення мови, фольклору, етнографії та традиційних
технологій, пов’язаних з народними ремеслами. З кожним роком
зменшується кількість кафедр, що готують таких фахівців, і помітне
зменшення потоку абітурієнтів на ці кафедри. Загалом проблеми виявлення,
збереження, вивчення і популяризації нематеріальної культурної спадщини
пов’язані з тим, що їх рішенням займаються фахівці та установи різних
профілів. Це і вчені різних спеціальностей (історики, етнографи, філологи,
музикознавці, мистецтвознавці, культурологи), і установи, що відносяться
до різних відомств, і, відповідно, здійснюють різноспрямовану діяльність
(науково-дослідні інститути, освітні організації, культурно-освітні установи).
Наслідком є недостатня скоординованість зусиль фахівців базових
спеціальностей у даній сфері, яка б вимагала централізованої державної
підтримки.
Відсутність коштів на фольклорні експедиції та доступу до музичних
записів минулих років. Відхід з життя безпосередніх носіїв і хранителів
нематеріальної культурної спадщини в умовах відсутності вивчення зразків
народного мистецтва може спричинити за собою безповоротні втрати деяких
видів нематеріальної культурної спадщини України.
Поряд з позначеними факторами, що свідчать про недостатню увагу
до елементів нематеріальної культурної спадщини України, на сьогодні
відсутній Національний електронний реєстр елементів НКС, який би дозволив
«розширити доступ до інформаційних ресурсів; забезпечити розвиток
достатніх і захищених ресурсів для підтримки життєдіяльності і
життєздатності регіону, його стійкого функціонування і розвитку; захистити
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регіональні культурні цінності» [2, с. 48]. Недостатньо спеціалізованих
цільових передач, пов’язаних з пропагандою і залученням уваги широкої
аудиторії до нематеріальної культурної спадщини України. Відсутність
інформації в ЗМІ в якійсь мірі заповнює мережу Інтернет, де деякі
регіональні організації та громадські об’єднання (в тому числі і через
соціальні мережі) розміщують архівні фольклорні та етнографічні матеріали.
В деяких областях досі не створені електронні Переліки (Списки) місцевих
елементів НКС. Тому проблема доступності до елементів нематеріальної
культурної спадщини для широкої аудиторії залишається актуальною дотепер.
Багато проблем можна назвати ще – це і нерозуміння самого поняття
«нематеріальна культурна спадщина», коли некомпетентні люди заявляють,
що у них на місцях немає елементів нематеріальної культурної спадщини, і
неправильний вибір назви елемента, і не достатньо людей, які б поширювали
ці ідеї, і не бажання займатися такою складною роботою – пошук елементів
нематеріальної культурної спадщини та формування списку тощо.
Проблем дуже багато, як держава, зі свого боку так і громадяни зі
свого, повинні спільно вирішувати їх терміново.
Зі сторони держави потрібно: прийняти Закон про збереження
нематеріальної культурної спадщини; розробити Концепцію з програмними
заходами реалізації, які дозволять створити електронні місцеві/обласні/
регіональні Переліки та Національний реєстр елементів НКС України;
створити умови для виявлення, збереження, розвитку і популяризації
нематеріальної культурної спадщини, а також реалізувати комплекс
організаційно-управлінських, матеріально-технічних і кадрових умов.
Необхідна державна підтримка видавничої діяльності, підготовки до
публікації архівних раритетів і описів актуальних автентичних форм
традиційної культури, виконаних дослідниками і забезпечених необхідним
науково-довідковим апаратом. Створити спеціальні освітні програми для
вивчення елементів НКС у школах і вузах України. Розвивати в Україні кращі
практики збереження НКС.
Зі сторони спільнот, груп та безпосередньо окремих людей необхідно:
виявляти місцеві елементи, носіями яких були щонайменше три покоління
місцевих мешканців; використовувати різноманітні підходи до збору й опису
елементів, які є важливою частиною життя спільноти, громади; звертайтеся
до архівних матеріалів краєзнавчих музеїв, районних газет, опитуйте місцевих
мешканців про елементи НКС, фіксуйте усні свідчення від кого і коли ви їх
отримали, паспортизуйте дані елементи; сприяйте формуванню культурного
іміджу регіонів для розвитку стійких форм туризму; сприяйте популяризації
традиційних цінностей; займайтеся інвентаризацією елементів НКС, щоб
зберегти етнічну самобутність народу в умовах глобалізації, урбанізації,
стандартизації і масовості культурних процесів, вбудовування особистості
в сучасний духовний простір, збереження її творчого потенціалу і моральногуманістичних орієнтирів.
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КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Сучасні реалії та культурне життя після проголошення незалежності
української держави визначили основні проблеми та потреби, що пов’язані з
подальшим розвитком українського народу як багатоетнічного утворення.
Правовою основою для вирішення проблем та формування культурної
політики у цьому напрямку є «Декларація прав національностей» та Закон
«Про національні меншини в Україні».
Проте, пропоновані в цих документах підходи та принципи реалізації
політичних рішень щодо культурно-національного розвитку поліетнічних
регіонів, де поліетнічність історично успадковане явищем та є показником
культурного життя, ще й досі не знайшли наукового осмислення. Не створено
відповідного методологічного інструментарію щодо формуввання основних
принципів регіональної культурної політики.
На такий висновок наводять сучасні умови культурного життя частини
південного регіону – Подунав’я.
Для основних етнічних груп Подунав’я (українців, болгар, молдаван,
росіян-старовірів, гагаузів) відродження, відновлення, збереження і
використання історичних традицій і культурних надбань належить до числа
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найактуальніших. Звідси, слід сподіватися, відкривається шлях до нової
культурної свідомості та нової духовної реальності.
Наукова актуальність і пошукова привабливість заявленої теми
полягають у надзвичайній важливості її для розкриття в процесі розуміння
модерної історії України та в цьому контексті культурної політики у сфері
збереження та розвитку національних культур півдня України. Крім того,
незадовільним є стан її наукового висвітлення, особливо з точки зору такого
строкатого в національному відношенні регіону, яким є Південь України.
Як зазначає А. Пономарьов, «стан непробудженого національного
життя був характерним і для зовсім недавнього нашого минулого. Проте
нинішній спалах національної самосвідомості дає поштовх до
деідеологізованого осмислення багатьох явищ, включаючи етнос, націю,
національний характер і національну культуру» [3]. Основою для стабілізації
як етнічної культури є система традицій. Традиції акумулюють в собі
колективну пам’ять, що заснована на міжпоколінній етнокультурній
інформації. Регулювання такої інформації здійснюється за допомогою
різноманітних етнічних стереотипів. Такі складові національного життя, як
поведінка, спілкування, норми моралі, манери, етикет, просякнуті етнічними
стереотипами. Отже, їх збереження має важливе значення для етнічної
культури, цілісності етносу, стабільності суспільства.
Духовний розвиток як окремого етносу, так і людства, повинен
відбуватися на основі принципу культурного різноманіття і бути
загальновизнаною нормою. Сьогодення вимагає гармонійного балансу між
глобальним і національним, природним і культурним. В.І. Вернадським увів
поняття «ноосфери», що «поєднує всі сфери людської діяльності – науку,
мистецтво, релігію, нематеріальну культуру та навколишнє середовище
тощо» [1].
Найбільш крихку частину національної культури становить
нематеріальна культурна спадщина (далі – НКС) як складова культурного
розмаїття. В цьому контексті у напрямку охорони НКС найважливішими є
заходи національної охорони, що повинні відображати найбільш дієві варіанти
охорони НКС.
ЮНЕСКО пропонує два можливих напрямки національної охорони
НКС: підвищення рівня знань на місцевому/національному рівнях про
важливість нематеріальної культурної спадщини; забезпечення її взаємного
визнання.
Не зважаюччи на політичні та економічні труднощі, продовжує
розвиватися інфраструктура культури, зокрема, мережа фольклорноетнографічних ансамблів. Під егідою Міжнародної ради організації
Фестивалів Фольклору та традиційного мистецтва (СІОFF) проходять відомі
в світі міжнародні фестивалі «Берегиня», «Коляда», «Калинове літо»,
«Дунайська весна» тощо.
Попри велику кількість міжнародних фестивалів, що проводяться в
нашій державі, осередків фольклорно-етнографічної роботи, сформованого
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інструментарію щодо роботи у цьому напрямку, Україна не є членом
Європейської Асоціації Фольклорних Фестивалів. Аналізуючи сучасні
тенденції розвитку фольклорно-фестивального руху як в усьому світі, так і
в нашій державі, зазначаємо, що головною проблемою є стрімке зменшення
кількості носіїв фольклорної традиції. Все частіше організаторам таких
форумів доводиться запрошувати вторинних виконавців. Як в Україні, так і
в південному регіоні, з різних причин спостерігаються тенденції до згасання
усної традиції, відмирання автентичних явищ, що презентують народну
обрядовість, звичаєвість, пісенність, оповідальність. Загрозу збереженню
й поширенню фольклору становить тривала відсутність як
загальнодержавницької ідеології, так і регіональної культурної політики.
Досі не вироблено чітких пріоритетів щодо підтримки національного. Попри
загрозливу ситуацію з кожним роком таких етнофорумів більшає. В останні
роки широкої популярності набули етнофестивалі. Дослідники відзначають,
що цей вид «форумів виник на хвилі всезростаючої популярності та
поширення одного із нових явищ художньої культури – неофольклоризму.
Організатори відповідних фестивалів прагнуть пробудити інтерес до
історичної спадщини, відродити та інтегрувати в сучасний світ різноманітні
етнічні традиції, поєднуючи їх з елементами досягнень в галузях культури,
освіти, виробництва, менеджменту та інших сфер життя людини» [2, с. 143].
Завдяки етнофестивалям, на думку А. Пискач, «зберігається й актуалізується
національна мистецька спадщина, розвивається і популяризується
етнотворчість, виявляється і підтримується обдарована творча молодь»
[2, с. 143].
І важливим кроком до реалізації таких планів в південному регіоні є:
- створення дитячих гуртків художньої самодіяльності, основу
репертуару яких складають фольклорні твори (обрядові, жартівливі, ліричні),
народні танці;
- проведення фестивалів народної творчості.
В період 2005–2008 рр. проводився фестиваль фольклору та
традиційної народної культури «Чорноморське намисто». Вже сімнадцять
разів поспіль в м. Рені проходить фестиваль зимових обрядів «Florile dalbe
(«Белая кипень»). Фестиваль було засновано у 1988 році як районний, а нині
розширив свої межі, ставши регіональним. Мета фестивалю – збереження
звичаїв і традицій народів Подунав’я, що існують у зимовому циклі свят,
починаючи від дня святого апостола Андрія (13 грудня) і закінчуючи
Водохрещем Господнім (19 січня). У фестивалі беруть участь вокальні,
хореографічні, фольклорні колективи. Серед них – народний вокальний
ансамбль молдавської пісні «Етнос» (с. Утконосівка Ізмаїльського району),
фольклорний колектив «Колорит» (с. Жовтневе Болградського району),
ансамбль російських народних інструментів «Балалайка» (Ренійська дитяча
школа мистецтв) і багато інших. Щорічно у м. Вилкове, що на Одещині,
відбувається святкування Дня Дунаю. Цьогорічний форум зібрав
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3000 гостей та місцевих мешканців. Традиційним є проведення в м. Ізмаїлі
Всеукраїнського фестивалю національних культур, в якому беруть участь
делегації з різних регіонів України. Цього року свято національних культур
зібрало понад 600 учасників.
Нещодавно відбувся Четвертий фестиваль болгарської музики й танцю,
(с. Кам’янка Ізмаїльський район). Свято організовано і проведено
Всеукраїнською громадською організацією «Конгрес болгар України» і
болгарським молодіжним клубом «Актив» за спонсорської підтримки
концерну «ЕГАЗ». Середній вік учасників фольклорних колективів складає
25 років, що вселяє певну надію на перспективність таких свят народної
культури.
В архівах місцевого телебачення створена картотека відеозаписів
рідкісних фольклорних творів та народних обрядів регіону. Ведеться активна
робота зі створення телепередач фольклорно-етнографічної направленості.
Матеріалом для цих передач стають найрізноманітніші фестивалі, свята
народної творчості, вечори народної культури етносів Подунав’я (українців,
болгар, молдаван, гагаузів та ін.).
Активно ведеться робота з оцифрування записів фольклору, які
зберігаються в наукових установах (Ізмаїльському державному гуманітарному
університеті), навчальних закладах і приватних колекціях, планується видання
збірників, що дозволить ознайомитися з перлинами народної творчості різних
етносів регіону широкому колу шанувальників.
Підсумовуючи викладене, зауважимо, що розвиток народної традиції
відбувається завдяки новим функціональним контекстам, передусім
формуванню регіональної культурної політики. В регіоні спостерігається
тенденція повернення та відновлення народних традицій. Заклади освіти,
університетські науково-практичні центри, міський центр позашкільної
роботи і дитячої творчості, радіо, місцева преса і телебачення все активніше
включаються у збирання, дослідження та фольклорних пам’яток краю,
популяризацію їх серед населення.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІСЕННОГО ФОЛЬКЛОРУ
ЛЕМКІВ УКРАЇНИ У ПЕРІОД СЬОГОДЕННЯ
З історії відомо, що вкрай несприятливим і для продовження
фольклорної традиції лемків було їх дисперсне розселення на західних землях
післявоєнної Польщі, що разом зі штучним нагнітанням антиукраїнських
настроїв польського середовища було розраховане на швидку їх асиміляцію.
У складних умовах повоєнного періоду зникли традиційні форми суспільного
побутування фольклору фрагментарно, зберігаючись в сімейній та особистій
сферах у наш час.
Лемківські колядки і щедрівки якісно і кількісно є однією з
найістотніших та найкраще збережених в наш час реліктових ознак цього
давнього жанру української обрядової народної поезії. .Саме «на прикладі
різдвяної обрядовості лемків простежується генетична спорідненість з
традиціями західнослов’янської матеріальної культури і з культурами інших
контактуючих етносів карпато-балканського регіону» [1, с. 195]
Незважаючи на історичні події, які довелось пережити лемківському
народові, родина залишалась основним осередком формування характеру
лемка, його етнічної свідомості, мислення та психології. Лемківські
співанки, пов’язані з народженням та хрещенням дитини, до наших днів не
втратили свого народного характеру та типових для змісту мотивів: гарні
побажання батькам народженої дитини, самому малюкові, хресним батькам
та іншим. Процедура хрещення дитини зведена в наш час, переважно, до
церковної традиції.
На початку ХХІ ст. святкова-обрядова культура українців, зокрема,
лемків, зазнала процесів трансформації. Відбулося чимало змін. Скоротилась
тривалість весілля, у зв’язку з чим стала спрощеною сама структурна
цільність обрядів. Весілля перетворилось на звичайні гостини, які
відбуваються після церковного шлюбу. Послабились своєрідні магічні і
правові функції весілля; вийшли з побуту ритуальні атрибути та традиційний
народний весільний одяг. Змінився музичний супровід обряду, а разом з ним
зникли давні обрядові пісні й танці. На жаль, ладкання на початку ХХІ ст.
швидко виходять із репертуару сучасних лемківських співаків, їх фіксація в
автентичному виконанні є щасливим випадком для збирача.
Після депортації обряд похоронів у лемківському середовищі на
території України зазнав невеликих змін тому, що перебував у компетенції
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церкви. У наш час прилучення церкви до похоронної обрядовості значною
мірою зберігає свою традиційність.
Обрядові пісні (календарно-обрядові та родинно-обрядові) становлять
велику частину пісенної творчості лемків. Однак через об’єктивні причини
значна частина цих пісень (русальні, купальські (собіткові), петрівчані пісенні
зразки) у другій половині ХХ ст. відійшла на периферію сфери побутування
і звузила межі свого розповсюдження.
Однією з головних ознак лемківського фольклору в наш час є
варіантність, яка містить в собі усі його роди і види. Вона полягає у наявності
багатьох варіантів твору в межах одного або сусідніх сіл. Природною
умовою життєвості пісенності лемків України є мінливість твору на різних
її рівнях – мелодичному, інтонаційному, регістровому, темброводинамічному, темповому та інших. Жодне виконання багатострофової пісні
в автентичних умовах не обходиться без варіювання та імпровізації наспіву.
Доволі рідко в наш час варіюються щодо форми та змісту ті жанри
обрядового лемківського фольклору, яким у давнину надавалося магічної
функції.
Серед широко розповсюджених і побутуючих у лемківському
середовищі є тенденція до перетекстування, тобто пристосування двох,
трьох і навіть чотирьох пісенних текстів до однієї мелодії. Перетекстуванню
легше піддаються короткі одно-дворядкові лемківські співанки
жартівливого характеру. У перетекстуваннях помітно зростає авторська
творчість. До відомих у сучасному традиційному фольклорі тем додаються
актуальні теми сьогодення, які привертають увагу сучасних співаків та
слухачів.
На сучасному етапі в лемківській пісенності зростає частка
редукованих творів. Через те, що твори переважно виконуються із пам’яті, а
не на основі фіксованих джерел, іде упущення окремих деталей та
скорочення словесного тексту творів. Редуковані пісні свідчать про згасання
твору та його перехід в пасивну пам’ять співака. Така тенденція
спостерігається в обрядових піснях та частково в ліричних, вояцьких тощо
[3, с. 114].
Попри численні нашарування впродовж тривалого часу, лемківський
музично-мовний діалект характеризується певним ступенем консерватизму
і, водночас, відкритістю до новацій. В наш час розвивається процес
скорочення словесного тексту та випущення його окремих деталей, оскільки
твори виконуються головним чином з пам’яті, а не на основі фіксованих
джерел. Через відхід від діалектизмів та наближення до літературної норми,
хоча серед старшого покоління здебільшого зберігається автентична
лемківська говірка, мова в співанках лемків-переселенців на території
України осучаснюється.
В наш час в лемківському середовищі створюється чимало пісеньновотворів патріотичного спрямування. Календарно та родинно-обрядові
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пісні, що становили значну частину пісенної спадщини лемків, на початку
ХХІ століття відходять на периферію сфери побутування, скорочуються,
трансформуються.
Отже, на сучасному етапі лемківський пісенний фольклор проходить
нову хвилю опрацювання автентичних зразків. Популярні лемківські пісні
звучать на концертних сценах у сучасних авторських гармонізаціях,
авторських стильових обробках та аранжуваннях. Серед перечислених видів
трансформації потрібно відзначити імпровізацію, контамінацію, редукцію
словесного тексту пісні, осучаснення мови, перетекстування, розвиток
авторства тощо. Усі ці засоби свідчать про життєвість та динаміку розвитку
фольклорної традиції лемків-переселенців від повоєнних років до нашого
часу.
Список використаних джерел
1. Горбаль М. Різдво на Лемківщині: Фольклорно-етнографічний збірник / М. Горбаль. –
Львів, 2004. – 215 с.
2. Фабрика-Процька О. Пісенна культура лемків України (ХХ–ХХІ ст.): монографія /
О. Фабрика-Процька. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2013. – 328 с.
3. Чаплик К. Екзистенція лемківських переселенців в умовах сучасної України:
монографія / К. М. Чаплик; наук. ред. С.Й. Грица. – К.: Видавничий дім Дмитра
Бураго, 2013. – С. 114.

Фарина Оксана Вікторівна,
аспірантка Київського національного університету
культури і мистецтв,
науковий керівник – доктор філософських наук,
професор Бровко М.М.

КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ЧАСОПИСУ
«НОВА ЗОРЯ»: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ
Часопис «Нова Зоря» заснований комітетом Української Християнської
Організації у грудні 1925 р. у Львові. Видання було закрите радянською
владою у 1939 р. і відновлено 27 березня 1991 р. ординаріатом ІваноФранківської єпархії Української Греко-Католицької церкви.
1928 р. у часописі з’являється спеціальна змістовна рубрика
«Література. Наука. Мистецтво» з підрубриками, яка розміщувалась зазвичай
на сторінці 6–7. Тут висвітлювались літературознавчі питання, друкувались
рецензії на нові художні твори, монографії, спогади, публікувались нариси
про життя і творчість відомих на той час письменників, пропонувались огляди
різножанрових творів.
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Цікавою є полемічна стаття про ставлення церкви до особистості
І. Франка. Відомо, що поет заперечував релігію, не визнавав Бога та за
світоглядом був матеріалістом. Редактори тижневика добре розуміли вплив
письменників на суспільну думку і були категорично проти поширення «культу
Франка» та його антирелігійних творів серед народу. Варто зазначити, що
термін «культ» не мав негативних дефініцій; сприймався як пошана та
розповсюдження серед народу. «Нова Зоря» визнавала І. Франка як великого
поета і письменника, проте наголошувала, що він не може бути «предметом
культу української суспільности». Крізь призму української культури
національним генієм можна вважати тільки «поета, що вірив у Бога»: у
англійців – це Шекспір, для італійців – Данте, у поляків – Міцкевич, а для
українців – Шевченко [3].
Яскравим прикладом історико-музичних публікацій була ціла серія
праць О. С. Сапруна про біографію й аналіз творчості українського
композитора Д. Бортнянського, Б. Кудрика – про А. Вахнянина, Ф. Шуберта,
та ін.
Театральне життя Львова частково висвітлює публікація про гастролі
театру ім. І. Тобілевича, який поставив у місті 3 вистави («Грішниця на острові
Паґо-Паґо», «Сорочинський ярмарок», «Бродвей»). «Нова Зоря» схвально
оцінила гру акторів театру, проте щодо репертуару поставилась критично,
зазначаючи, що «добрих релігійних творів з будуючим релігійним і
національним, позитивним змістом у нас розмірно мало» (цитується мовою
оригіналу) [2].
Розвиток фотомистецтва супроводжувався частими виставками,
організованими Фотографічним товариством у Львові. Редакція газети
неодноразово аналізувала їхню діяльність, позитивно оцінювала роль
фотографії у творчості людини. На виставці 1931 р. взяли участь 30 авторів,
серед яких був священик О. Каштанюк; переважали пейзажі та портрети [1].
Мистецька подія 1932 р. представила 400 світлин львівських краєвидів,
старої й нової архітектури, промислове і торговельне життя міста, його
наукові установи та школи. Організатори ставили за мету «наукового пізнання
й опис батьківщини та мистецьке виповідження своїх вражінь і зображінь
про свою батьківщину» (цитується мовою оригіналу) [9].
«Нова Зоря» детально анонсувала покази актуальних на той час фільмів
(«Аріяна», «Ром Експрес», «Мадярська любов», «Чому я згрішила. Льорель
і Гарді в подружжі»). Проте, найбільшу увагу приділила виходу фільму
«Св. Антін Падуанський» (реж. Джуліо Антамаро). Кінострічка не набула
популярності серед галичан. О. Мох засуджував, що це «засоромлююча наука
для католиків, які йдуть на всякого рода безрелігійні неморальні фільми»
(цитується мовою оригіналу), тим самим уникаючи якісні християнські.
Автор припустив доцільність створення католицьких фільмів для українців
як «духовних вправ», що будуть сприйматись легко й «наче з забавою» [4].
Визначною подією у культурному житті Львова було відкриття виставки
української графіки у 1932 р., організованої Асоціацією незалежних
українських митців, в якій взяли участь закордонні гості, духовенство,
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журналісти та галичани. Виставка складалась з чотирьох частин (державні
папери України, оригінальна графіка, обкладинки та ілюстрації до книг,
екслібрис), про які детальніше розповідали наступні номери «Нової Зорі»
[7]. Цінною розвідкою є ілюстрована стаття про «Український exlibris»
(невеликий книжковий знак, художньо виконана етикетка, де вказано, кому
належить книга), в якій йдеться про походження екслібриса, розвиток цього
мистецького феномена в Україні та його значення: «як ознакою культурної
людини є власна книгозбірня, так ознакою культурного книголюба є свій
власний мистецький екслібріс» [8].
До 25-річчя мистецької діяльності відбулась виставка робіт галицької
малярки, викладача малювання у Перемиській семінарії О. Кульчицької, де
були присутні представники «мистецького, наукового, журналістичного
світа», а також церковні діячі та ін. «Нова Зоря», переказуючи слова
М. Голубця, визначила характерні риси творчості малярки-ювілярки – «се
передовсім тонкий естетичний смак, культурність, висока технічна
досконалість, поважна тематика» (цитується мовою оригіналу) [10].
Велику увагу на сторінках газети було приділено товариству «Просвіта»,
висвітлено його повсякденну організаційну роботу, видавничу діяльність та
співпрацю з релігійно-громадськими організаціями. Часто піднімались
питання про збереження і розвиток українського шкільництва та його стан,
обговорювалась робота товариства «Рідна школа».
Багато публікацій «Нової Зорі» стосувались значення католицької
преси у суспільстві, її поширенню та ролі у релігійному вихованні народу.
Окрім цього, тут друкувались статті з філософії В. Заїкина, О. Максимовича,
О. Назарука, мовознавчі дослідження С. Годованого, Ю. Кміта, І. Огієнка,
історичні розвідки М. Каровця, І. Кревецького, С. Томашівського. Окреме
місце займала реклама релігійних книжок, видань для молоді та школярів.
У працях О. М. Ріпецького «Осінь іде…» за вересень 1931 р. порушена
тема теорії і практики бібліотечної справи. Дослідник визначає ґенезу слова
«бібліотека» та значення, звертає увагу на організацію і збереження її фондів
від шкідників, й пояснює необхідність підвищення фахового рівня
українських бібліотекарів [5; 6].
Отже, культурологічне наповнення греко-католицького часопису «Нова
зоря» міжвоєнного періоду було досить показовим.
Тематика публікацій відновленого часопису, як і в його попереднику,
досить різноманітна та розміщена відповідно до рубрик. Окрім життя Церкви
та релігійних громад, в івано-франківському виданні анонсуються майбутні
реколекції, семінари, презентації книг, виставки, публікуються матеріали про
творчих людей краю. Християнські та національні вірші, твори до визначних
дат розміщуються у блоці «З поетичного блокнота», питання історії народу,
культури і церкви – у рубриці «Наша історія», звістки про культурні заходи –
розділи «Відпочинок» та «Наші традиції», проблеми духовності –
«Духовність», «Духовний вимір», «Духовний майдан». На першій шпальті
газети обов’язково розміщена ілюстрація ікони, святкової події або видатної
особи. Більшість випусків кольорові.
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Резюмуючи, варто зауважити, що публікації культурологічної тематики
«Нової Зорі» 1925–1939 рр. відзначаються фаховістю та високим рівнем
розкриття інформації, що є цінним джерелом для відображення культурної
картини галицького регіону минулого століття. Греко-католицький часопис
«Нова зоря» незалежної України, незважаючи на свою релігійну
спрямованість, подає матеріали з усіх галузей знання, творчої та культурнодозвіллєвої діяльності краю, і є вважливим засобом масової інформації у
сфері культури.
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ОБМЕЖЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
ЗА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ
Із початку встановлення в Україні радянської влади у 1919 р. практично
одразу ж був запроваджений жорсткий контроль над інтелектуальним життям
українського суспільства. Одним з найперших розпоряджень нового уряду
стала директива Наркомосу УСРР «Про реквізицію бібліотек». Відповідно
до неї всі твори друку в Україні підлягали терміновій передачі в державну
власність, в тому числі, і силовим способом. Надалі метод революційного
терору був взятий на озброєння у боротьбі проти опонентів режиму. Згадані
конфіскації поклали основу подальшій організації спецфондів друкованих
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видань (зазначимо, що протягом радянського періоду обмежені цензурою
видання зберігалися у 210 бібліотечних спецфондах СРСР, 28 з яких діяли в
України та 10 з цієї кількості – функціонували в Києві) [2].
Основним завданням більшовицької влади стало досягнення
ідеологічної одноманітності. З метою вдосконалення механізму контролю
над культурним життям слід було запровадити профільний орган, який би
централізовано здійснював цензорські повноваження. Таким відомством, що
об’єднало усі напрями нагляду за духовною сферою, став Головліт СРСР,
створений 1922 року. Означене відомство протягом радянського періоду
успішно відфільтровувало усю друковану продукцію, займалося розробкою
репертуару закладів культури, впливало на формування культурної політики,
стежило за випуском кінопродукції тощо. Під призмою його уваги
перебували також бібліотечні, архівні заклади, наукові установи. Протягом
20-30-х рр. ХХ ст. відбулося становлення системи інститутів радянської
цензури, структурні елементи якої сформувалися у вигляді компартійних,
головлітівських органів та служби державної безпеки.
Окремим напрямом діяльності уповноважених органів у справі
цензурування духовної культури стало регулярне виготовлення проскрипцій.
Комуністична влада ініціювала підготовку і введення у дію цілого ряду
покажчиків і списків друкованих видань, призначених до вилучення з
книготорговельної, бібліотечної та шкільної мережі. Більшовицькі
проскрипції еволюціонували від поодиноких списків до масштабних
зведених покажчиків. Варто вказати на те, що об’єктом уваги органів
радянської цензури у різні періоди ставали як друковані видання, так і їх
автори. Існували навіть тотальні заборонні списки із переліком осіб, усі твори
яких підлягали обмеженню. Головлітом також регулярно складалися
покажчики застарілих видань, до яких нерідко потрапляли і цінні твори.
В результаті тотального контролю культурного життя за весь радянський
період союзним Головлітом було підготовлено 44 проскрипції, у яких
фігурувало близько 30 тисяч назв [2].
З метою забезпечення ідеологічно витриманого театрального та кіно –
репертуару на початку 1920-х рр. при Головполітосвіті постав Вищий науковий
репертуарний комітет, під контролем якого знаходилися усі видовищні
установи. Лише за період 1923–1925 рр. ним було переглянуто понад 3 тис.
театральних п’єс, в ході чого заборонено до постановки 1228 творів [1]. На
рівні союзного Головреперткому діяла спеціальна інструкція щодо
розподілення кінофільмів та театральних п’єс на дозволені, не рекомендовані
для широких робітничо-селянських мас, а також цілком заборонені.
Успішному запровадженню кіноцензури сприяла організація
Всеукраїнського кіно-фото управління, у структурі якого навіть була
передбачена посада інспектора радянського кіно. Надалі за ініціативи
кінокомісії при оргбюро ЦК ВКП (б) у 1932 р. під заборону потрапили
авангардні українські кінокартини: «Злива» і «Перекоп» І. Кавалерідзе;
«Звенигора», «Арсенал», «Земля» О. П. Довженка; «Людина з кіноапаратом»
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Д. Вертова. Зусиллями компартійних органів обмежено також переважну
більшість республіканських робіт німого кіно 20-х рр. через їх новаторський
характер та використання україномовних титрів [4].
Під цензурним тиском опинилася і музична сфера. У складі НКО
функціонував Вищий Музичний Комітет, що здійснював перегляд,
оформлення дозволів та видачу віз на музичні твори. 1924 р. в структурі
Головліту розпочала роботу Колегія з контролю за грамофонним
репертуаром, яка займалася підготовкою та виданням «Списків грамофонних
платівок». Службами політконтролю ДПУ також заборонялися і вилучалися
платівки «монархічної», «імперіалістичної» тематики, а також ображаючі
жіночу гідність [7]. Списки дозволених і заборонених музичних, драматичних
та інших творів регулярно оприлюднювалися на сторінках «Бюлетеня НКО
УСРР».
У післявоєнні роки цензурних гонінь зазнали твори мистецтва, що мали
яскраво виражений національний характер: лібрето К. Данькевича «Богдан
Хмельницький», автору якого приписувалися серйозні ідеологічні помилки,
та опера «Від усього серця» Г. Жуковського (звинувачувався у формалізмі).
На пленумі Спілки радянських композиторів України у 1951 році аналогічний
вердикт отримали музична комедія В. Нахабіна і Д. Клебанова «За ваше
здоров’я», ряд пісень П. Майбороди, Я. Цегляра, С. Жданова тощо.
У побудові сюжетної лінії рекомендувалося орієнтуватися на відображення
ходу індустріалізації, висвітлення досвіду роботи передових підприємств
та мотивів дружби народів [8].
Ряд картин українського кінематографу 60-х рр. було визнано
неактуальними, застарілими та відірваними від реалій життя, на підставі чого
їх режисери зазнали цензурних переслідувань. Саме за подібними
звинуваченнями обмежили фільми В. Денисенка «Совість», мелодраму
К. Муратової «Довгі проводи».
Стан інтелектуального життя українського соціуму суттєво погіршився
на початку 70-х рр. Однією з тенденцій нагляду за культурою суспільства
стало полювання на «українських буржуазних націоналістів». Так, під вказану
категорію на етапі боротьби влади з дисидентами підпали твори на слова
В. Симоненка, О. Олеся тощо, трансляція яких у прямому ефірі була
заборонена. Цензурні рогатки поширювалися і на процес запису та виконання
рок-групами обробок народних пісень.
В ході гонінь на українську інтелігенцію заборонили кінострічки
С. Параджанова «Тіні забутих предків», Ю. Іллєнка «Вечір напередодні Івана
Купала», «Білий птах з чорною ознакою». Скажімо, останню роботу обмежили
на підставі показу режисером проваджуваної імператрицею Катериною ІІ
колоніальної московської політики. Характерним є те, що з усього
сценарного доробку Ю. Іллєнка (понад 40) було використано лише 7 сценаріїв,
за якими знято кінострічки.
Практично аж до кінця 1980-х рр. на території СРСР та УРСР діяли
списки західних, радянських груп та виконавців, заборонених до трансляції
на дискотеках, по радіо та телебаченню, а також до тиражування на студіях
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звукозапису. Ці обмеження безпосередньо стосувалося і представників
української діаспори. Прикладом того може бути заборона у 80-х рр. ефірної
трансляції виступів талановитої американської співачки українського
походження Квітки Цісик (вірогідно, через виконання нею повстанських та
стрілецьких пісень вояків УПА, а також творів за авторством «небажаних
осіб»).
Таким чином, розвиток української культури протягом радянського
періоду безпосередньо залежав від офіційної ідеології держави. Духовна
сфера життя суспільства систематично зазнавала жорсткої цензурної
регламентації. Характерними формами контролю стали: заборона,
конфіскація та вилучення друкованих видань; обмеження театрального,
музичного та кінорепертуару; складання проскрипцій «шкідливих» творів та
«заборонених» авторів; накладання вето на трансляцію небажаних
кінофільмів та музичної продукції в теле-радіоефірі; перегляд текстів
музичних творів та творів кіномистецтва; заборона програвання та
демонстрації грамплатівок тощо. Вказані тенденції значною мірою
пригальмували процес еволюції української культури, позбавивши її
можливостей вільного, демократичного розвитку та взаємообміну
духовними цінностями із світовою культурою.
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РОЛЬ ЖІНКИ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
ЕПОХИ МОДЕРН
Актуальність теми обумовлена низкою обставин, які мають не тільки
економічне, соціально-політичне, культурологічне, а й мистецтвознавче
значення. Зокрема, якщо виявляти перспективи розвитку Євросоюзу, потрібно
знати базові європейські цінності, які і визначатимуть його майбутнє. Це
саме ті цінності сучасної європейської культури, які відрізняють справжню
Європу від решти світу: віра в гуманізм, незважаючи на розуміння парадоксів
прогресу; опора на мислення, науку і філософську рефлексію; необхідність
цивільних свобод і соціальної солідарності, і нарешті, рівні права чоловіків
і жінок не тільки у сфері ринку праці або економіки, а й в політиці,
соціальному розвитку, культурі і мистецтві. Слід відмітити, що на шляху
становлення жінки як активного суб’єкта культури в історії було сформовано
досить багато перешкод. Тож, варто розглянути питання ролі жінки в
європейській культурі епохи модерну, зважаючи на особливе розкриття її
потенціалу у всіх сферах життєдіяльності у даний період часу [2, с. 22].
Культура епохи модерн була важливою ланкою у формуванні сучасних
уявлень про жінку й жіночу сутність, її становлення у суспільстві та
взаємозв’язок з оточуючим світом. Простежуючи ці інтеграційні процеси,
можна стверджувати, що основною можливістю самореалізації для жінки
завжди було мистецтво. Проте культура європейських країн формувалась
таких чином, що розвиток жіночої творчості та інших сфер життєдіяльності,
часто залежали від суспільних засад певного періоду часу. Так, зробивши
аналіз здобутків видатних культурних діячів епохи модерн, стає очевидною
перевага представників чоловічого роду, які тим чи іншим чином вплинули
на становлення різноманітних сфер мистецтва: архітектури (Владислав
Городецький, Антоніо Гауді, Анрі Ван де Вельде, Віктор Орта), живопису
(Пабло Пікассо, Михайло Врубель, Василь Кричевський), образотворчого
мистецтва (Густав Клімт, Обрі Бердслі), декоративно-прикладного мистецтва
(Тіффані Луїс Комфорт), мистецтва реклами та рекламного плакату (Альфонс
Муха, Анрі Тулуз-Лотрек), літератури (Михайло Коцюбинський, Іван Франко),
музики (Ігор Стравинський, Микола Лисенко) та ін. [1].
Значний ривок у визначенні гендерних ролей був зроблений у середині
XIX століття з появою сучасної міської культури і індустріалізації, зі зміною
політичної ситуації в Європі, коли почало переглядатися становище жінки в
суспільстві. Процес освоєння жінками громадської сфери сприяв
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формуванню нових соціальних цінностей покоління «нових жінок», які
заперечували принцип «місце жінки – в будинку» і прагнули до просторової
та інтелектуальної емансипації як умови економічної незалежності. Зокрема,
в кінці XIX - початку XX століття в Україні сформувалася ціла плеяда
видатних жінок, які отримали вищу освіту в університетах Західної Європи
та зробили істотний внесок у соціальні зміни, розвиток культури,
модернізацію й демократичні реформи. Зазначений аспект відіграє важливу
роль, адже саме освіта сприяла формуванню соціального статусу жінок та
їхнього професійного рівня. Другим не менш важливим аспектом, як вже
зазначалося вище, було мистецтво, яке також сприяло самореалізації жінки
та формуванню її особистісної культури. Епоха модерну виділила жінку
головною героїнею для митців майже усіх видів мистецтва. Різні жінки, різні
долі, різні образи представлені на сторінках художньої літератури,
публіцистики, в живописі, скульптурі, на кіноекрані. образ жінки можна
виявити у всіх жанрах и видах художньої творчості: від фольклору до
сучасних проявів культурної думки. Найбільший вплив на формування образу
«фатальної» жінки в художній культурі стилю модерн, зробила творчість
Густава Клімта і Едварда Мунка. Едвард Мунк відкрив виключно нове
розуміння призначення жінки, з’єднавши в жіночому образі містичний,
чуттєвий і психологічний початок. Жіночі образи Мунка розширили
досягнення стилю модерн і одночасно відкрили шлях до експресіонізму.
В контексті дискусій про естетичні уявлення митців епохи модерн, особливе
місце також займають жіночі образи, створені австрійським митцем
Густавом Клімтом. Його мистецтво є невід’ємною частиною європейської
культури на межі століть. Він створив образ жінки, яка стоїть на порозі нового
століття, звиклої до розкоші та комфорту, але прагне до емансипації. Жіночий
портрет Клімта являє собою нову сторінку в історії європейського живопису.
Саме його жіночі зображення заклади фундамент для формування нового
естетичного уявлення про красу крізь призму епохи Ар-Нуо. Чуттєві портрети
митця, прикрашені калейдоскопом орнаменту дозволяють розкрити головну
тему творчості митців визначної епохи модерну – красу жінки. В майбутньому
тема ролі жінки виникає у працях Обрі Бердслея, Фернанда Кнопфа, Франса
Фон Штука та ін. [3]
Отже, виявивши деякі риси формування ролі жінки в європейській
культурі епохи модерну, слід зазначити, що представники нового стилю
висунули нову ідею «перевтілення навколишнього світу», розглядаючи красу
як двигун світового прогресу. Краса стала метою мистецтва, а мистецтво –
метою культури. Саме митці епохи модерну створювали й розвивали новий
тип жіночої вроди і духовної краси – спокійний, таємничий, невловимий.
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СПРОБА НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ 1960-х рр.
Проблема статусу української мови, збереження культури, народних
традицій і нині не втратили актуальності. Русифікація українського суспільства
тривала протягом багатьох віків. Особливо активізувався цей процес у
ХХ ст. із розвитком міст та нищенням українського села, яке традиційно
було оберегом українських звичаїв, культури та мови. Детальну
характеристику невтішному на той час стану української мови та культури
дав Іван Дзюба у відомій праці «Інтернаціоналізм чи русифікація», написану
1965 року. У радянському суспільстві, як зазначав автор, «атрибут
«національний», по відношенню до українства, вперто застосовувався тільки
до підметів на зразок «пережитки» (які треба випекти), «перегородки» (які
треба зламати) [1, с. 81], насаджувалося зневажливе відношення до
української мови. За визначенням науковця, український народ перебував «під
мовною блокадою» [1, с. 168]. Особливо активно йшла русифікація міст:
«…українець (який усвідомлює себе українцем) почуває себе в місті в
Україні як на чужині, «на нашій, не своїй землі»(слова Шевченка)», – писав
І. Дзюба [1, с. 207].
У кінці 1950-х – на початку 1960-х років, із настанням так званої
«хрущовської відлиги» у молодої української інтелігенції, яка не зазнала
сталінських репресій і не була заражена бацилою страху перед владою,
виникла надія на відродження української мови та культури. Зокрема, у своїх
спогадах відомий нині письменник Валерій Шевчук пише, що у Києві в кінці
1950-х рр. з’явилися чутки, що всі школи переходять на українську мову і
залишиться 1 чи 2 російські – «для приїжджих». Зокрема, достовірно, що
ректор Київського університету у 1957 р. заявив студентам про перехід
університету на українську мову викладання [7, с. 104].
Значним поштовхом до пробудження українства стали Шевченківські
ювілеї (100-річчя смерті у 1961 р. та 150-річчя від дня народження у 1964 р.).
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У березні 1960 р. студенти Київського державного університету
ім. Т.Г. Шевченка вперше самоорганізувалися, щоб покласти квіти до
пам’ятника Тарасу Шевченку [7, с. 136]. А наступного, 1961 р., молодь
згуртовано прийшла до Шевченка уже у знаковий день для українців
(перепоховання в українську землю) – 22 травня [6, с. 608]. Це був початок
довгого протиборства українців і комуністичної влади за право без цензури
і окремих дозволів вшановувати поета, декламувати його твори.
Творча молодь Києва, Львова, інших міст почали пропагувати народні
звичаї, пісні. Виникли нові модерні напрямки у малярстві та поезії.
Українську пісню поширювали студентський мандрівний хор «Жайворонок»
під керівництвом Вадима Смогителя, хор «Гомін» Леопольда Ященка.
Всілякі прояви зацікавленості до української історії, культури, в
радянському суспільстві керуюча партія брала під свій нагляд. Так сталося і
зі створенням Клубу творчої молоді(КТМ) у Києві. Спочатку планувалося
його існування під егідою комсомольських органів, однак він швидко вийшов
з-під контролю. Члени КТМ організовували ватаги колядників, які відвідували
відомих на той час письменників, поетів [2, с. 105]. Колядували навіть на
залізничному вокзалі Києва, а коли розпочалися арешти у 1965 р., то зібрані
кошти тихцем використовували для підтримки політв’язнів [4, с. 322–325].
«Хрущовська відлига» тривала короткий період перед новими
репресіями з боку влади: почалися звільнення з навчання, роботи, нищилися
твори митців, молодих літераторів не друкували, декого направили служити
в армію, інших ув’язнили.
Нині цих людей ми називаємо «шістдесятниками». Вони стали ще
однією ланкою у боротьбі українців за своє самовизначення. Своїми
«духовними батьками» шістдесятники вважали українське розстріляне
Відродження 1920-х років [3, с. 92]. За висловом Василя Стуса, в період
«відлиги» з’явилися люди, які повернули українському суспільству «почуття
самоповаги», їхня творчість стала свідченням «самовідродження,
морального одужання» [5, с. 67]. Ці слова можна віднести і до самого автора.
Згодом ті, хто не скорився, незважаючи на радянські тюрми і табори, – стали
прикладом для наступного покоління борців за національне відродження
України на початку 1990-х років.
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ВЧЕННЯ ПРО БІБЛІЮ ЯК ПРЕКРАСНИЙ
СИМВОЛІЧНИЙ СВІТ У СХІДНІЙ ПАТРИСТИЦІ
Християнство зіграло значну роль у формуванні української культури.
Святе Письмо у його універсальній значущості і було, і залишається
важливим джерелом для підтримання та розвитку національної культури.
З огляду на даний факт є актуальним дослідження патристичного вчення про
Святе Письмо як предмет естетичного споглядання.
Святе Письмо є предметом безпосереднього естетичного споглядання
для візантійських мислителів. Іоанн Дамаскін запрошує усіх обов’язково
шукати шлях до «прекрасного раю Священного Письма, благоуханного і
солодкого», який «виповнює вічною радістю», порівнює його із «райським
джерелом», яке подає «ненаситну насолоду» [4, с. 314]. Максим Сповідник
стримано, але із благоговінням пише про «Прекрасне і величне слово
Святого Письма» [5, с. 55].
Можна виділити три взаємопов’язані рівні аналізу особливостей
ставлення до Св. Письма у патристичній традиції: 1) вчення візантійських
мислителів про Св. Письмо, його походження, зміст, умови розуміння та
ціль, принципи і методи тлумачення; 2) реальна практика пояснення та
тлумачення Св. Письма у творах візантійських мислителів; 3) образи та різні
мовні засоби Св. Письма, які використовуються у патристичній літературі.
Вчення святих отців про Святе Письмо як символічний світ обґрунтовує
принципи духовного тлумачення; а саме Св. Письмо у його красі та смисловій
глибині як художній витвір та образ Прекрасного Бога є зразком для
наслідування у богословській творчості.
У даному повідомленні ми оглянемо патристичне вчення про
Св. Письмо як прекрасний символічний світ та про його гармонізуючий вплив
на людську душу.
Принципи, методи і практика пояснення та витлумачення Св. Письма
візантійськими мислителями безпосередньо пов’язані із їх розумінням
сутності Св. Письма як Божого одкровення: за Діонісієм Ареопагітом,
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божественність «сама гідним Добра чином сповістила про себе у Слові»
[3, с. 17], за Григорієм Богословом, Св. Письмо – це книги, «які Дух
накреслив вустами святих людей» [1, с. 63],Як чуттєвий та розумоосяжний
вияв Бога у створеному світі Св. Письмо є його символом – дійсним виявом
трансцендентного.
Згідно із св. отцями, у власному одкровенні Бог відкрив не тільки Себе
Самого у своєму внутрішньому житті, а і своє ставлення до створеного світу
та людини і людства в його історії. Тобто Св. Письмо – це одкровення Бога
про Себе, світ і людину у її відношенні як особистості і як суспільної істоти
до Бога. Відповідно, предметом зацікавленості свв. отців є не Біблія сама
по собі, а Божественне одкровення, викладене у ній. Як джерело знань про
Бога, світ і людину, Біблія стає не тільки авторитетом, а і предметом чи не
більшої зацікавленості, ніж сам світ і люди. Будь-який вид літературної
діяльності св. Отців виявляється тлумаченням Св. Письма. З одного боку, у
догматичних суперечках, у апологетичних творах, у проповідях постійно при
обґрунтуванні положень та для ілюстрації певним чином витлумачуються і
слова Господні, і події Старого і Нового заповіту. З іншого, деякі за заявкою
екзегетичні твори насправді виявляються за змістом суто філософськими,
а через естетичність всього світосприйняття – і естетичними. Наприклад,
«Про божественні імена» Діонісія Ареопагіта – це нарис християнської
онтології створеного світу у її естетичному аспекті, як вияву божественної
краси та внутрішньої структурності, «Про життя Моісея» Григорія Ниського –
нарис містичного сходження людини до Бога як над-світлого світла,
над-прекрасної краси. Вся творчість візантійських мислителів – розгортання
невичерпних смислів Св. Письма [6, с. 19].
Оскільки мета вивчення Св. Письма – Богопізнання (пізнання Бога у
його відношенні до світу та людини) та Богоспілкування, умови правильного
розуміння святого Письма є загальними умовами можливості Богопізнання.
Першою і необхідною умовою є смирення, яке виявляється у визнанні
непізнаваності Бога за суттю, готовності визнавати як обмеженість власних
пізнавальних здібностей, так і Божественну милість, явлену у самому факті
одкровення - дарування і життя, і можливості пізнавати Бога, і одкровення у
людській мові як близькій та сприйнятній для людини. Визнання
непізнаваності Бога – це визнання принципової символічності (тобто
одночасної довершеності (дійсності, а не уявності) і невичерпності
(нескінченності)) будь-якого Його одкровення, у тому числі і у слові, образі,
притчі.
За наявності смирення необхідним є очищення душі (від пристрастей)
[2, с. 53], яке робить її чистим дзеркалом, здатним відображати божественні
(закладені Богом) смисли – світло божественних енергій (аскетична практика
уможливлює споглядання). Діонісій Ареопагіт стверджує, що осягнути
Божественне Слово може той, «хто заради вищих осяянь вбирає своє
устремління до божественного цнотливістю та благочестям» [3, с. 13].
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Правильно розуміти і тлумачити Св. Письмо може людина, яка здійснила
його приписи, втілила у своєму житті і тим самим сама стала живим
прекрасним символом Бога. Не тільки твори свв. отців, а і їх життя є
розкриттям невичерпності смислів Св. Письма, його поясненням та
ілюстрацією [6, с. 18].
За умови розуміння естетичного характеру християнської антропології
та аскетики зрозумілими стають і описи естетичного впливу на людську душу
читання та вивчення Біблії.
Вивчення Біблії, за візантійськими мислителями, відрізняється від
вивчення інших письмових пам’яток людської культури. Письмова фіксація
будь-якого твору передбачає майбутнього читача, тобто спрямована на
діалог, є певною звісткою. Св. Письмо принципово відрізняється від інших
письмових пам’яток культури своєю богодухновенністю. Це означає, що у
випадку читання Біблії відбувається діалог з Богом. Про моральні умови
ведення такого діалогу ми вже писали. Святі отці звертають увагу на іншу
характерну рису Біблії. Як Слово Боже, звернене до людини, вона має у собі
не просто опис, а поклик, спонукання. «І до доброчесної діяльності, і до
незатемненого споглядання нас спрямовує Св. Письмо. Адже у ньому ми
знаходимо поклик до будь-якої чесноти і відвернення від усякого зла» –
пише Іоанн Дамаскін [4, с. 314]. І знову ж, як Слово Боже, тобто як причетна
до гармонізуючої, миротворної Божественної енергії [3, с. 302], Біблія має
безпосередній гармонізуючий вплив на душу читача. Закликаючи до читання
псалмів, Василій Великий перераховує численні прояви дії псалмів на душу:
«Псалом – тиша душ, він подає мирність, притишує хвилювання помислів,
пом’якшує дратівливість душі і уцнотливлює нестриманість. Псалом –
посередник дружби, єднання між далекими, примирення ворожуючих».
Псалтир викликає «в людині якусь тиху насолоду та задоволення, яке робить
розсудок цнотливим» («Бесіда на 1 псалом»). Тобто, за візантійськими
мислителями, благоговійне читання Св. Письма є підтримкою та допомогою
на кожному етапі сходження до довершеності – і морально-практичному
(послаблює та притишує пристрасті, тобто негативну, деструктивну
спрямованість душевних сил), і споглядальному (приводить до
«незатемненого споглядання»), допомагає встановити у душі гармонію
почуттів та розуму, спрямовуючи їх до Бога як Світла [4, с. 314] та Краси
[3, с. 107]. «Благодать у Св. Письмі є невичерпною» [4, с. 314] – і за
багатоманіттям проявів, і за силою гармонізуючого впливу.
Естетичний характер сприйняття Св. Письма полягає у вивченні його
не заради блаженства як такого. Блаженство – це вже наслідок, який є
супутнім досягненню безпосередньої цілі – споглядання прекрасного Бога
та світу у світлі прекрасних божественних енергій. У вивченні Св. Письма
має місце естетичне герменевтичне коло, подібне до описаного ще у
платонічній традиції щодо сходження до Єдиного (Блага): спочатку через
прекрасні образи людина надихається на подальше вивчення, надалі, за умови
здійснення у власному житті біблійних моральних настанов, вона відкриває
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для себе все глибше красу та істотний зв’язок усіх смислів-логосів, осягає
Св. Письмо у його цілісності та єдності як божественний світ («прекрасний
райський сад»), таким чином, поступово все більше уподібнюючи власну
душу Богу у достойних діях, а розум – у осягненні смислів, отримує все
більшу причетність до божественної любові, що і відчувається і описується
як блаженство.
Отже, Святе Письмо є прекрасним символом Прекрасного Бога,
споглядання якого гармонізує душевні та тілесні сили людини, привертає
серце та надихає на доброчесне життя, закликаючи до витворення власної
душі прекрасним символом Бога.
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БІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ
У СИСТЕМІ СКАНСЕНІВ УКРАЇНИ
Більське городище відоме науковцям з початку ХХ ст. Це одне з
найбільших лісостепових скіфських городищ. Його загальна площа складає
понад 5000 га. За цей час на городищі працювали видатні українські
археологи такі як В. А. Грінченко, В. Мурзін, Р. Ролле, О. Б. Супруненко та
інші. Довгий час його досліджував видатний учений, археолог Б. А. Шрамко
[5, 6, 7]. Нині на городищі працює експедиція Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна.
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Більське городище розташовано на правому березі Ворскли. Довжина
оточуючих його валів сягає майже 35 км. Висота валів досягає 8-9 м. До
головного валу в окремих місцях прибудовані додаткові укріплення.
Головними з них є Східне (85 га) та Західне (95 га), Куземинське (15 га)
городища. Західне укріплення було побудовано першим на городищі, і вже
до нього почали прибудовуватись вали Великого Більського городища. За
керамікою заснування Західного укріплення відноситься до кінця VІІІ –
початку VІІ ст. до н.е. Східне укріплення було добудоване у VІ ст. до н.е. із
внутрішнього боку загального валу. Як відзначають фахівці, кераміка VІІ ст.
до н.е. в нашаруваннях Східного укріплення відсутня. Натомість в житлових
спорудах зустрічаються фрагменти грецьких амфор і чорнолаковий посуд,
який датується не раніше VІ–V ст. до н.е. Куземинське укріплення було
прибудоване із внутрішнього боку загального валу на першій заплавній терасі
з виходом у бік Ворскли. Городище датується за ліпною керамікою та
грецькими амфорами з цієї пам’ятки не раніше V–VІ ст. до н.е. [6].
Перелічені укріплення активно досліджувались з кінця 50-х рр. ХХ ст.,
що дозволило з’ясувати їхню планіграфію, характер забудови, господарську
діяльність населення, його матеріальну і духовну культуру. Проте призначення
колосальних укріплень у вигляді високого валу і глибокого рову, що охоплює
ними значну територію, досі залишається дискусійною. Яку роль ці оборонні
споруди відігравали в житті населення Більського городища і чи були
заселені залишаються без відповіді.
Розкопки площі, оточеної загальним валом, відразу виявили вісім
великих ділянок, заселених ще у VІ–V ст. до н.е. На сьогодні розкопками
виявлено вже два десятки невеликих неукріплених поселень в межах
Великого Більського городища. Крім того, значні території, зайняті городами
і садами м. Більськ [7].
Чотири скупчення розкопаних будівель складали своєрідне
«передмістя» Східного укріплення і займали площу 17 га на південь від цієї
цитаделі. Решта невеликих поселень без певного плану розкидана по території
Великого Більського городища. На думку С. Я. Ольговського, Велике
Більське городище слід розглядати не тільки як велике торжище,
розташоване в місці перетинання торговельних шляхів на східному кордоні
Скіфії, а ймовірно і як резиденцію скіфського царя з його військом
(наскільки це можна застосовувати для кочовиків) на час перерв між набігами
або взимку. В такому разі розкидані осередки культурного шару по території
Великого городища можна вважати місцями відносно тривалих стоянок
окремих загонів скіфського війська. При цьому не можна виключати і
будівництво більш-менш довготривалих жител, наприклад для сімей
військової аристократії, що лишались тут під час походів, в яких брала участь
лише чоловіча частина населення. Невеликі скупчення таких жител-землянок
або напівземлянок – тлумачаться зараз як невеликі поселення на території
Великого Більського городища [4]. Дещо подібне виявила Н. О. Гаврилюк
для Кам’янко-дніпровського городища [1].
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Таким чином, обговорювана пам’ятка є унікальним яскравим
археологічним достатньо вивченим об’єктом з великою перспективою
музеєфікації. Особливо треба відзначити відсутність суцільного культурного
шару на городищі. Ця особливість пам’ятки є підставою для перевезення та
експонування в межах городища відкритих у Полтавській на навколишніх
областях в процесі розкопок пам’яток, які не можуть бути музеєфіковані на
місці свого розташування.
Все це дозволяє поставити питання про перетворення Більського
городища на регіональний скансен. Послідовність музеєфікації пам’ятки
може бути різною. Ми пропонуємо почати з оборонних стін та чотирьох
малих городищ. Вони можуть бути музеєфіковані спочатку лише у кількох
найкраще досліджених місцях. Також музеєфікації підлягають окремі будівлі,
виявлені під час розкопок на городищі. Ті з них, які територіально розташовані
неподалік від Західного та Східного городищ, можуть бути музеєфіковані
в першу чергу.
Враховуючи велике значення Більського городища для збереження
давнього минулого України, необхідно узгоджувати всі подальші
археологічні дослідження з можливістю музеєфікації їх результатів. У першу
чергу дослідження мають проводитися в центральній, північній та південній
частинах Великого Більського городища. В разі відсутності в цих місцях
культурного шару, такі ділянки можуть бути використані для експонування
перевезених до скансену пам’яток (наприклад, кромлехів, стел, кам’яних
скринь тощо).
В перспективі Велике Більське городище може стати основним
регіональним скансеном, де будуть експонуватися не тільки власні
досліджені об’єкти, але й перевезені сюди з інших місць та етнографічні
об’єкти Лівобережної України.
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ
СВЯТ У КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
В умовах культурних процесів сучасного глобалізованого світу зростає
інтерес до свят астрономічно-календарного значення, що допомагають
відновити втрачені сторінки історії минулих цивілізацій. Адже кожен регіон
має свій туристичний потенціал, набір символів і образів обрядових
календарів, які асоціюються саме з ним. З часом давні свята зазнали
трансформацій, іноді змістилися в часі, але їх глибинний зв’язок з
господарською діяльністю, яка безпосередньо залежала від небесних світил,
залишився незмінним. Народні свята були своєрідними календарними
сторінками річного циклу, який залежав від сонцевороту та сонячної сили.
Більшість відомих текстових свідчень, творів народної словесності,
петрогліфів свідчать, що архаїчні народи використовували щонайменше три
види календарів – зоряний, місячний і землеробський сонячний. Кожен із
цих календарів мав циклічні принципи і відображав різні аспекти життя
суспільства. І до сьогодні більшість народів зберегли багатий запас легенд
і переказів, що являють собою строкату, вигадливу суміш стародавніх
астрономічних знань, нумерологічних висновків, язичеських вірувань.
Особливо це простежується в святковій обрядовості.
Кожне релігійне свято обростало різноманітними дійствами вірувань,
які дозволяли чітко фіксувати зміни у природі, завбачувати погоду,
температурні явища, їх вплив на біологічний ритм життя. Найповніше ця
синхронізація відбилася в українському народному календарі. Причина цього
полягає в тому, що українці складають чи не єдиний в Європі автохтонний
етнос, який за весь час свого існування не змінював місця свого перебування,
через що весь детермінований природними циклами й сільськогосподарським
календарем уклад життєдіяльності став максимально адаптованим до однієї
й тієї ж, засвоєної певним видом праці, території [4, с. 60]. Особливо це
стосується традицій трипільської культури, що значно вплинула на
формування виробничих сил та культури народів України, передала йому в
спадок частину своєї цивілізації.
Спостереження за Місяцем і щорічна прив’язка до певної точки
сонячного циклу забезпечували землеробам кращу точність народного
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обрядового календаря ніж сьогоднішні агрономічні поради [2]. Саме тому,
що кожен селянин був добре обізнаний із місячно-сонячними циклами,
хліборобські культури існували на теренах сучасної України багато
тисячоліть. І коли ми розглядаємо малюнки на трипільських глечиках,
наскальні зображення в печерах Іспанії, читаємо саги про кельтських богів,
виникає питання: як співвіднести сучасні календарі із тим, що бачила на
небі древня людина? Відповідь очевидна – проводити паралелі між
календарними святами окремих народів. Хочеться вірити, що особлива
схожість, яка спостерігається між обрядовими календарями архаїчних
народів, допоможе не лише відродити втрачені сторінки, а й популяризувати
українські народні свята серед іноземних туристів, відкрити їх особливий
колорит.
Генетично, семантично і функціонально із зоряним календарем у всіх
культурах пов’язані такі явища етнічної культури, як культ духів
«першопредків» та витоки сезонних обрядів, які влаштовувалися восени і
навесні. У більш ранню епоху обряди осіннього свята влаштовувалися на
честь дарів, отриманих від Землі-матері, а обряди весняного свята були
спрямовані на відродження природи [5]. Традиції відвідування місць поховань
відображають процес першотворення, що починається з появи на осінньому
небі Плеяд. Оскільки це зоряне скупчення помітне в середніх широтах з
квітня по жовтень, воно являється гарним індикатором для сільськогосподарських робіт. На початку травня Плеяди з’являлися на небі перед
сходом Сонця, а в кінці жовтня – одразу після заходу Сонця.
Народи Мексики і Перу, аборигени в Австралії приносили корзини з
їжею на кладовище на світанку, щоб спостерігати схід Плеяд і повернення
померлих. Плеяди асоціювались з ритуалами поминання предків у кельтів,
які в наш час трансформувалися у свята Хеллоуїн та День всіх Святих, що
відзначаються у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. В Україні та Білорусі ці
свята називаються весняні і осінні Діди і припадають на середину між
точками рівнодення і сонцестояння. Таким чином, обрядовий календар має
внутрішню структуру, яка утворює цикл аграрних сезонів, причому деякі
свята ділять цей цикл на дві половини, які підкріплюються назвою свят, що
стоїть на межі весна-літо і осінь-зима.
Зміна календарних систем зумовила зміщення в часі обрядів,
приурочених до весняного аграрного свята початку польових робіт, але були
в слов’ян свята, які проводилися, як і в багатьох європейських народів, на
початку травня, серед яких чільне місце займає свято Красної гірки. Ним
вшановували остаточний прихід весни і середину між весняним рівноденням
та літнім сонцестоянням. За народним календарем в цей день виконувалися
веснянки і гаївки, хороводні ігри, серед яких найбільш відомими є «Горю –
дуба», «Дід Ладо» та «Мости» [3, с. 313]. Основними розвагами як молоді
так і старших людей були катання на гойдалці, яке імітувало рух Сонця по
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небі протягом року – то вище над горизонтом (влітку), то нижче над
горизонтом (взимку).
У більшості регіонів України Красна гірка святкувалася 5 травня і
означала початок весняно-літнього сезону весіль. Від Красної Гірки
(Весняного Луки) у давніх землеробів розпочинався календарний цикл
зафіксований на глечику із Ромашок, датований IV ст. н.е. та розшифрований
Борисом Рибаковим [6]. Пізніше, народне свято Красна Гірка намагалися
замістити церковним святом святого Юрія, яке відмічається 6 травня, але
воно все рівно зберегло хліборобську обрядовість. На Юрія до схід Сонця
відбувалося дійство під назвою «збирання роси», що нагадує традиції
кельтського Белтайну. Спочатку тричі обходили з хлібом і стравами ниву, а
потім батьки долонями збирали росу з озимини в спеціальні пляшечки і
скроплювали нею дітей, бажаючи міцного здоров’я та щастя [7, с. 47].
Окремо варто виділити деякі українські свята календарного
хліборобського циклу, які за датами наближені до кельтських і так само
знаходяться посередині між днями сонцестоянь і рівнодень в річному
календарному колі. Це літнє свято Іллі 2-го серпня, вельми шановане і
пов’язане із дайбозьким Перуном як покровителем грому та блискавки. День
осіннього Луки співпадає із кельтським Новим роком і Хелоуїном.
31 жовтня відмічали свято, що символічно утворювало вісь річного циклу
від весняного Луки (5 травня) до осіннього Луки (31 жовтня).
Четверта реперна точка сезонів аграрного циклу українців знаходиться
в лютому. В деяких регіонах України користуються діалектичною назвою
«межень», що означає календарна межа між зимою й весною. У прадавніх
слов’ян весняні свята поганського походження, що відзначали зв’язок
навколишньої природи з життям людини, пов’язувалися з обрядами, метою
яких було прогнати мертвущу зиму, тобто смерть [1, с. 164–165]. Календарні
свята, в яких відбувається символічний двобій зими і з літом, описані в
українському фольклорі. Одним із найшановніших свят зими є свято
Стрітення, що відмічається 15 лютого і в наш час набуло театралізованої
форми.
Пізніше староукраїнські звичаї, що колись були пов’язані із початком
нового року навесні, перейшли до християнських свят, а основою календаря
став сонячний цикл, в якому важливі його віхи відмічені великими
християнськими святами, що символічно ділили календарний рік на 4 сезони:
7 січня – Різдво, 7 квітня – Благовіщеня, 7 липня – Купала, 6 жовтня – Івана
Предтечі.
Дні перед зимовим сонцестоянням вміщали цикл свят, що готували до
«родин Сонця» 22 грудня. Потім йшов період до 25 грудня, коли були
найхолодніші дні грудня, бо «сонце переходить на другий бік». Наступні два
тижні містили приготування до народження нового землеробського року і
тому всі традиції Різдвяних свят містять елементи аграрної обрядовості.
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Це і приготування куті, і дванадцяти різноманітних страв, і внесення дідуха в
хату, і пригощання худоби обрядовими стравами. Відповідно на Різдвяні
свята перенеслися різні форми використання обрядового хліба: дідух, кутя,
паляниці, книші, пироги, які були космогонічними символами астральної трійці
(сонце, місяць, зорі). А основною функцією, яку виконувала вся ця система
хлібів-символів, була функція заклинання на новий врожай.
Досвід турфірм, що організовують відвідання західних областей
України під час Різдва показує, що найбільш життєстійкими й здатними до
подальшого туристичного розвитку виявляються ті форми календарної
обрядовості, що трансформувалися в явища святкової розваги. Культурнопізнавальні та розважальні форми стають основою росту туристичних
потоків та сприяють популяризації культурної спадщини та традицій регіонів.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Українська культура та традиції обіймають високе місце в духовній
спадщині народів світу. Надбаннями нашого народу пишаються, охороняють,
збагачують. Українська культура, тривалий час, розвивалась в складних
умовах: голодомор (1932–1932 рр.), війни (1914–1918, 1939–1945 рр.),
репресії, розруха, політичні утиски та переслідування, економічні кризи,
русифікація та радянізація, дані процеси внесли свої корективи у формування
національної свідомості українського народу, але тим самим зробили нашу
культуру винятковою, унікальною, визначною. На сьогодні, можна
засвідчити, що національна культурна спадщина, є візитною карткою
Української Держави. Дослідник української культури Д. Антонович зазначав,
що «українці все зробили для культури вселюдської та яка вага їхньої власної
культури» [1, с. 21]. Не можна пізнати сучасну культуру, не знаючи свого
минулого. «Щоб зрозуміти сучасність культурного стану народу, щоб
зрозуміти культуру народу взагалі, треб знати закони, по яких культура
розвивається, зрозуміти закони постійної зміни культурних форм, щоб
розібратися, що у культурі народу є нового, а що є пережитком, що є старе,
а що відмираючи, а що є хоч старе, але повне життєвої сили; для цього всього
треба приходити до студіювання народної культури…» [1, с. 25]. В 1991 році
настала довгоочікувана незалежність для України, цей період
характеризується як перехідний та формотворчий для українського
суспільства, про те, разом із незалежністю прийшла і глобалізація.
Глобалізація – новітній трансформаційний процес (точніше – низка
взаємопов’язаних процесів) у просторовій організації локальних,
регіональних і світових економічних зв’язків та відповідних соціальних
відносин. Головні ознаки: 1) масовий і масштабний вихід соціальної,
політичної та економічної активності за межі кордонів окремих держав на
регіони й континенти; 2) зростаюча інтенсивність взаємозв’язків у сфері
торгівлі, інвестицій, фінансів, міграційних і культурних процесів; 3) небувале
до цього часу прискорення поширення ідей та інформації, обігу капіталів,
переміщення товарів, міграції населення внаслідок розвитку всеосяжних
систем транспорту та комунікацій; 4) стирання граней між місцевим й
всепланетарними подіями, отже, можна коротко охарактеризувати як
всезростаючий вплив на життя людей їхніх всесвітніх взаємозв’язків
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[2, с. 118]. За ствердженням вченого В.М. Межуєва під глобалізацією
розуміється «взаємозалежність, що підсилилася між національними
державами і регіонами, які складають світове суспільство, їхню поступову
інтеграцію в єдину систему із загальними для всіх правилами й нормами
економічної, політичної та культурної поведінки» [3, с. 102].
У поскомуністичних країнах процес глобалізації взяв вектор розвитку
у двох напрямках. З одного боку в суспільстві швидкими темпами набирає
обертів процес вестернізації, уніфікації, мультикультуралізм та
інтернаціоналізація населення. З іншого ж боку всі названі процеси
породжують дію, яка виявляється у відродженні національного та
культурного надбання, духовне відродження та етнокультурне спрямування.
Таким чином Україна переживає процес руйнування та відтворення водночас.
«Наша культурна розмаїтість, – як йдеться в Хартії Землі, проголошеної
ООН, – є коштовною спадщиною, і різні культури знайдуть свої власні шляхи
до реалізації свого бачення стійкого способу життя» [4]. Тобто в пріоритеті
повинно бути вивчення історії свого рідного народу, свого краю, що
допоможе людині виявити свою етнічну та культурну ідентифікацію,
справжню свою природу, духовність та подальше своє життя. При чому,
вивчати всі свої звичаї, традиції, обряди, етнонаціональну культуру, історію
в цілому, потрібно саме певним комплексом дій та інституцій, головною з
яких є освіта, а також в життєдіяльності самої людини. Але потрібно чітко
усвідомити межу, яка може призвести до застою в країні та її ізоляції від
зовнішнього світу. Глобальний світ потрібно творити в діалозі зі всіма
світовими цивілізаціями.
Широко поширена думка, що глобалізація сприяє поглинанням
культурою Заходу всіх інших культур. Іншими слова відбувається своєрідне
поневолення всього незахідного, дотримуючись цього, все інше має зайняти
позицію другорядну у встановленій системі цінностей. Звісно це призводить,
що одні країни знаходяться у більш вигідній позиції від інших, а це країни
Західного світу. Чим швидше відбувається поглинання світу глобалізацією,
тим швидше людина втрачає свою уніфікацію. Негативних процесів можна
описувати безліч, про те це не зворотній шлях, що поглинає всі сфери
людського життя.
Отже, здатність до самозбереження своєї ідентифікації можлива тільки
за певних умов. Національна культура, має бути значима для світового
співтовариства, а також готова до сприймання інших культур. Сьогоднішня
«мода» підтримувати все українське, поглинула більшість країни, але це
відбувається без усвідомлення, лише для того щоб виокремити себе серед
оточуючих. Реалії сьогодення, як раз доводять нам, що більшості, як раз
байдуже до глобальних проблем та перспектив розвитку для своєї країни.
Для України потрібно виробити чітке розуміння цінності культури, з
урахуванням її специфіки. Залучити всі зусилля держави, освіти, культури,
науки на збагачення людини духовно. Першочерговим завданням держави
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повинно бути збереження національної ідентичності, через знання про своє
минуле популяризувати національну культуру, її самобутність, універсальність,
яка б мала повагу та свої стандарти в усьому світі.
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ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КУЛЬТУРИ
ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
В КОНТЕКСТІ КОМУНІКАЦІЇ КУЛЬТУР
Культурна орієнтація і культурна ідентичність мають вирішальний вплив
на формування особистості і її ставлення до навколишньої дійсності.
Культуру можна розглядати як систему значень (створених за допомогою
знаків), що виникає в ході комунікації.
Переклад – це явище комунікативне і культурне, важлива роль в якому
відводиться мови. Він являє собою заміну репрезентації даного тексту в
одній мові репрезентацією даного тексту в іншому [1, с. 20]. Однак, процес
перекладу не може обмежуватися тільки мовою, він являє собою діяльність,
що включає вербальну, але не завжди тільки її, комунікацію, і завжди
найтіснішим чином пов’язану з поняттями норми і культури [5, с. 60].
У свою чергу, переклад являє собою вид творчої діяльності, що
підпорядковується правилам лінгвістики і культурології. Кожна мова є
унікальною. Мовна модель світу визначається через культурологічні
особливості, тобто етнічні, соціальні особливості і норми, а також через
економічні досягнення нації на певному щаблі її розвитку. Культурологія є
невід’ємною частиною мовної моделі, і деякі вчені схиляються до думки,
що насправді ми перекладаємо не мову, а культуру [4, с. 155].
Знаки, їх конотативні, денотативні значення і референти в культурі
оригіналу повинні бути заново відтворені в культурі перекладу таким чином,
щоб реакція реципієнтів в культурі перекладу була еквівалентною реакції
реципієнтів в культурі оригіналу. Конфлікт форми і змісту може бути успішно
вирішено, якщо переклад відповідає таким вимогам: (1) він має сенс, (2) передає
дух і манеру оригіналу, (3) має природну форму вираження в культурі
перекладу, (4) надає ідентичне оригіналу вплив на реципієнта.
Також, працюючи зі змістом тексту, необхідно, наскільки це можливо,
розмежувати дискурс і просторово-часової фон тексту, для того, щоб
визначити, чи слід при адаптації використовувати менш знайомі отримувачу
перекладеного повідомлення елементи культури повідомлення-оригіналу, або
більш знайомі, але віддалені в часі від моменту отримання, елементи культури
перекладу. Визначальним фактором у даному випадку стає мета адаптації,
яка і обумовлює використання тих чи інших елементів культури оригіналу і
перекладу. У тих випадках, коли необхідно надати тексту ознак переконливості
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або здійснити вплив на аудиторію, представляється доцільним
використовувати елементи культури-реципієнта. З метою ж простої передачі
інформації можливим є збереження елементів культури оригіналу.
Єдність форми і змісту обумовлює необхідність компромісу в процесі
перекладу, коли з тих чи інших причин домінуючим стає один з цих аспектів.
Проблема не перекладності виникає в тих випадках, коли потрібно абсолютна,
а не відносна еквівалентність. Якщо наполягати на тому, що переклад не
повинен допускати навіть мінімальної втрати інформації, то не тільки
переклад, а й весь процес комунікації стає неможливим. Неправильним є
стверджувати, що реакція реципієнтів в культурі перекладу вимірюється
тільки з точки зору розуміння інформації, так як інформативність є тільки
одним з її властивостей. Для того, щоб виконувати основні цілі комунікації,
переклад повинен ще й спонукати реципієнта до подальших дій по
перетворенню навколишньої реальності і себе в ній.
Згідно із Е. Гаттом [3, с. 68] успішність перекладу в контексті
міжкультурної комунікації визначається природністю використання мовних
засобів і легкості сприйняття перекладеного повідомлення. За ним, вірним
слід вважати такий переклад, який передає значення і динаміку оригіналу.
Поняття динаміки означає, що (1) переклад природним чином використовує
мовні структури, а також, що (2) реципієнти в культурі перекладу не
відчувають труднощів при його сприйнятті.
Так як мова оригіналу і мова перекладу належать до різних культур,
існує велика кількість понять, які не можуть бути «натуралізовані» в процесі
перекладу. Природність вираження мовою перекладу в основі своїй є
проблемою «сумісності» і проявляється на декількох рівнях:
- клас слів;
- граматичні категорії;
- семантичні класи;
- типи дискурсу;
- культурний контекст.
Успішний переклад як акт міжкультурної комунікації повинен бути
приведений у відповідність з контекстом повідомлення. Доречність
повідомлення в контексті залежить не тільки від референційного змісту
знаків. Загальний вміст повідомлення включає не тільки об’єкти, події,
абстрактні поняття і відносини між ними, а й вибір стилю і способу організації
символів. Ще одним важливим елементом, що характеризує природність
перекладу, є ступінь відповідності повідомлення контексту певної аудиторії
в культурі перекладу. В даному випадку успішність перекладу оцінюється
на основі врахування досвіду і здатності сприйняття й переробки
перекладеного повідомлення реципієнтом.
Необхідно брати до уваги відносини, що визначаються через
відмінності використовуваних при передачі повідомлення мов і культур:
- мови і культури можуть бути близькими один до одного;
- мови можуть не мати спільних позицій, однак, між культурами
спостерігаються деякі риси подібності;
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- мови і культури не мають точок дотику [2, с. 312–313].
Спорідненість культур зазвичай веде до паралелізму змісту, що значно
полегшує процес адаптації в порівнянні з тими випадками, коли культури
взагалі не мають точок дотику. Так як не існує культур, в яких одні і ті ж
знаки (мовні і немовні) створювали б подібні смисли і були б ідентичним
чином організовані між собою, то не є можливим говорити про абсолютну
відповідність адаптації елементів культури повідомлення-оригіналу та
перекладеного повідомлення.
У свою чергу, існує кілька способів визначення того, наскільки
повідомлення піддається адаптації для іншої лінгвокультури:
1. чим більше повідомлення, тим успішніше воно може бути
адаптоване і навпаки;
2. чим менше кількість інформації і чим простіше структура
повідомлення, тим легше воно піддається адаптації і навпаки;
3. адаптація виявляється успішнішою в тих випадках, коли культура
оригіналу і культура перекладу мають риси подібності;
4. адаптація є успішною, коли культура оригіналу і культура перекладу
знаходяться на одному щаблі розвитку;
5. чим менше спільного між мовами, тим вдаліший переклад;
6. успішність адаптації може залежати від виразних можливостей мови
перекладу.
Отже, культура визначає простір, за рамки якого не можна виходити
при адаптації текстів перекладу для різних лінгвокультур, в якому мова як
знакова система культури найчастіше використовується для передачі
повідомлень. В процесі адаптації, перш за все, вважається за необхідне
встановити, чи є можливим замінити елемент культури, що використовується
в повідомленні-оригіналі, відповідним еквівалентом, або ж даний символ
може бути перенесений в культуру перекладу тільки за допомогою
вербальних засобів. Мова складається не лише із значень символів, в її
основі лежить культурний код, що функціонує з метою виконання окремих
комунікативних завдань.
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НОВІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ РЕАЛІЇ УКРАЇНИ
Складні і суперечливі процеси, що нині переживає українське
суспільство, пов’язані не тільки з труднощами розбудови держави, а й з
пошуками певної моделі суспільно-політичного, економічного розвитку, а
також способів оновлення соціокультурного життя. Дедалі більшу роль у
цьому процесі відіграє неухильне зростання питомої ваги інформаційних
чинників, розповсюдження масової культури, формування нової системи
цінностей, стандартів і стилю життя, збільшення транснаціональних контактів
усіх рівнів, розширення культурних потреб і засобів їх задоволення.
Все це потребує системного вивчення потреб, інтересів та запитів
населення, нових наукових пошуків і досліджень соціокультурної діяльності,
що дозволить більш глибоко зрозуміти культурні процеси, прогнозувати їх
та активно впливати на практику.
Трансформація умов і механізмів формування культурного життя
віднині вже не може будуватися виключно або переважно в рамках
національних чи моральних спільнот. Цінності, норми, принципи, культурні
потреби зазнають впливу складного переплетіння потоків національного,
міжнародного і глобального культурного обміну.
У нинішніх умовах поступово змінюються проблематика та аспекти
культурних явищ у вітчизняних дослідженнях. Якщо донедавна науковці
працювали переважно у двох напрямках – аналіз особливостей
функціонування та змісту роботи різноманітних культурних інститутів і
закладів, та аналіз рівня і якості споживання культурних цінностей, то
сьогодні акценти переводяться на людину як суб’єкта культури. Усі
соціокультурні зміни в суспільстві відбуваються в контексті нового
соціального вибору індивіда, який ще не до кінця визначив позицію щодо
нової соціальної реальності. Тому зміна соціальної орієнтації й ідеалів у
суспільстві відбувається суперечливо і болісно.
Джерелом виникнення культури і її безперечною основою є людська
діяльність, але не будь-яка діяльність є культуро творчою, а лише та, що
здійснюється адекватно до закономірностей природи.
Життя та діяльність людини – це безперервний процес творчості,
потреба в якому зростає відповідно до науково-технічного та культурного
процесу суспільства. Творча діяльність завжди спрямована на одержання
оригінального продукту в сфері ідей, мистецтва, виробництва, новизна якого
може бути як об’єктивною так і суб’єктивною Об’єктивна цінність
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визначається за соціально значущими продуктами творчості, які не мали
аналогів в історії культури. Суб’єктивна цінність має місце тоді, коли продукт
є новим лише для людини, котра створила його. У більшості випадків
означена характеристика властива результатам творчого самовираження
особистості, їх цінність пов’язана з розвитком здатності до переживання
почуттів натхнення, захоплення їх діяльністю, імпровізувати тощо. Цей стан
необхідний для формування «Я-концепції», фантазії, асоціативного уявлення,
що набуває особливого значення в мистецькій діяльності: виконавській
майстерності, культурі сприйняття, художній імпровізації. Творче
самовираження доповнює опановані знання і вміння, багатство внутрішніх
переживань, активізує образи підсвідомості й у такий спосіб сприяє
цілісному розвитку особистості.
Сьогодні важливою є проблема формування нової інфраструктури
соціокультурної сфери і нових принципів управління нею. Поняття
«соціокультурна сфера» використовується, як правило, для характеристики
суспільної діяльності тих структур, в межах яких здійснюється
соціокультурне виробництво. Це означає, що в її склад входять різні
соціальні інститути, які спеціалізуються на даній функції. Інакше кажучи, це
об’єднання підприємств, організацій та органів керівництва, здійснюючих
споживання товарів та послуг соціокультурного та інформаційного
призначення, забезпечуючи тим самим задоволення культурних та
інформаційних потреб населення.
Соціокультурні інститути є засобом адаптації людей до оточуючого
середовища, як засіб комунікації і регуляції культури. Соціокультурна
система українського суспільства виступає орієнтиром суб’єктів в
оточуючому світі, засобом трансляції і соціалізації особистості, елементом
механізму культури.
Основним принципом організації діяльності соціокультурних інститутів
є інтеграції, що об’єднує усі види діяльності. Власне культурний процес є
процесом реалізації буття культури в часі, містить процеси її виробництва,
зміни її стану та складових відповідно до виконання основних функцій.
У культурній сфері яскраво проявляються глобалізаційні процеси,
особливо в її інфраструктурі. Поширення електронних мас-медія, до яких
мають доступ дедалі більша кількість людей призводить до певної уніфікації
культур і дозвіллєвих практик, а також до зростання частин спільного
культурного багажу, появи «глобальної» культурної ідентичності.
Значно розширилася свобода торгівлі культурно-мистецьким
продуктом у міжнародному масштабі та доступ до національних культурних
ринків. Глобалізаційні процеси виявляються в розростанні
стандартизованого всесвітнього ринку культурних послуг та товарів.
Зміна у способі життя та форм проведення дозвілля призвели до того
що, традиційні етичні культурні норми втрачають свою роль регулятора
відносин між особистістю та суспільством.
Роки незалежності для української культури стали часом глибоких
трансформаційних процесів. Сьогодні стало зрозуміло, що поза культурою
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не може йти мова ні про яке оновлення суспільства, становлення
державності, впровадження демократичних відносин. Саме культура збагачує
народ національними і загальнолюдськими цінностями, залучає людину до
творчості, виховує в ній морально етичні норми.
На жаль, проблем в соціокультурній сфері ще досить багато.
Нагальними завданнями культурного відродження є перш за все: викорінення
залишкового принципу її фінансування, зміцнення матеріальної бази,
демократизація культурної політики, залучення до соціокультурної творчості
широких верств населення, формування нової парадигми мислення,
запровадження культури у всі сфери життя.

Бричка Анна Володимирівна,
аспірантка кафедри культурології
та культурно-мистецьких проектів
Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв,
науковий керівник – кандидат мистецтвознавства,
доцент Терещенко-Кайдан Л.В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРИ
В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Глобальними проблемами сучасності, згідно з усталеним переконанням,
переважно є ті, що пов’язані з питаннями безпосереднього виживання
людини: поширення ядерної зброї, планетарної екологічної кризи, зміни
клімату, міжнародного тероризму, браку питної води, обмеженості харчових
ресурсів тощо. Останнім часом світова преса переповнена міркуваннями
про глобальну економічну кризу. Однак сьогодні важливою постає глобальна
проблема трансформації культури, етнічного буття, етнічної культури, що
безпосередньо належить до проблем планетарного масштабу і визначає
культурне буття людини.
Процес глобалізації, трансформуючи культуру людства загалом,
змінює також і національні культури. При цьому напрям цих змін часто не є
тотожним, а інколи навпаки – суперечить загальному напряму глобалізації,
що спонукає до пошуку відповідей на запитання про те, що саме відбувається
з культурою загалом і з культурою окремого етносу зокрема, а також якими
повинні бути відповіді на цей виклик [3, с. 114].
Численні зміни в економіці, фінансовій сфері та політиці не могли не
позначитися і на духовній культурі традиційних країн. Особливо це стосується
релігії як сили, що протистоїть експансії глобалізму, оскільки, будучи
консервативнішою, вона залишається одним з малозмінюваних стовпів
культури. З одного боку, кожній релігії свого часу були притаманні прагнення
до інтеграції, експансії; поширення однієї релігії зупинялося розвитком і
поширенням іншої. Нині ж інше загрожує існуванню кожної з них. Тотальна
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раціоналізація, меркантилізація, технізація, віртуалізація примушують релігії
переосмислювати власну стратегію, ставати толерантнішими одна до одної,
йти на діалог з іншими конфесіями, як з однодумцями, котрі визнають
пріоритет духовного світу над матеріальним. Якщо в економічній, політичній,
культурній сферах наслідком глобалізації є уніфікація, стирання національних
відмінностей, то в релігійній сфері глобалізація, навпаки, призводить до
різноманіття внаслідок сепаратизації основних світових релігій. Більшість
традиційних релігій виважено оцінюють глобалізацію, відзначаючи її двоякий
характер. З одного боку, існує загроза культурній ідентичності етносів, з
іншого – наявні вигоди, які забезпечує глобалізація – розвиток нових
технологій, збільшення міжнародних контактів у різних сферах, позитивний
вплив на економіку слаборозвинутих країн [3, с. 114].
Глобалізаційні процеси не могли не вплинути на таку форму суспільної
свідомості, як мистецтво. Змінюються не лише зміст і форма художніх
творів – всезагальна утилітизація і примітивізація змінюють навіть їх мету
й призначення – мистецтво дедалі більше перетворюється на засіб бізнесу,
на товар. Технізація культури призводить до превалювання форми над
змістом. Утім, саме мистецтво є тією силою, що формує в представників
як своєї, так і чужої культур ту національну ідентичність, про яку нині так
багато пишуть.
Водночас із уніфікацією нині відбувається і фрагментація культури.
Зокрема, Е. Тоффлер відзначає, що сучасна людина вже практично
розучилася сприймати цілісну системну інформацію. Змінилися не лише
ментальність сучасної людини, а й сам спосіб сприймання нею інформації
та реальності, що зумовлюють необхідність зміни і способу взаємодії між
людьми, соціальними і соціоприродними системами, для чого необхідно
опанувати її нові засоби інтеграції та переробки інформації. «Чим
різноманітнішою є цивілізація, чим диференційованішою є її технологія, її
енергетичні форми, тим більше інформація повинна проходити між її
складовими, щоб мати можливість об’єднати їх у єдине ціле, особливо перед
глобальними змінами» [5].
Глобалізація багато в чому відбувається за сценаріями «вестернізації»,
оперуючи такими поняттями, як «регіон», «цивілізація», «континент»,
«держава», уніфікуючи й стандартизуючи процеси розвитку, вводячи в
суспільну практику універсальні цінності та норми, які доволі часто
витісняють етнічну специфіку, культуру, традицію. У сучасному
багатонаціональному світі, як і в багатонаціональних державах, дедалі
розмиваються межі етнічних культур, менше залишається умов для їх
самодостатнього буття і розвитку. Натомість, перебуваючи у власному,
звичному культурному ареалі, людина є носієм своїх специфічних культурних
ідеалів, етнічних кодів, які формують критерії ідентичності, світоглядні та
ціннісні парадигми. У «зовнішньому світі» така людина почувається
представником власного етносу, переживає те, що називається «національним
почуттям». Водночас, провідним принципом взаємовідносин «цивілізація –
етнічна культура» є наростання протиріч, які полягають у повній або
частковій несумісності уніфікованих цінностей модернізації та глобалізації
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й етнічної самобутності. Цивілізація є надзвичайно нестабільною системою,
на відміну від етнічної системи, стабільність якої визначається і
підкріплюється етнічним ідеалом культури, стереотипом поведінки,
культурною традицією. Зіткнення ідеалів, періодично пропонованих
цивілізацією з одного боку й етнічної культури з іншого – трагічний і
тривалий процес. Саме тому необхідно визнати самобутність і
самодостатність етнічних культур як унікальних соціокультурних систем, що
мають повне право на якомога самостійніший розвиток. Необхідно також
розуміти своєрідність світу цінностей етнічної традиції й цивілізаційних
цінностей, які в певний момент можуть вступати в протиріччя. Вирішення
цих протиріч не повинно руйнувати культурний каркас етнічної системи, її
культурного ідеалу [2, с. 77].
У країнах, що розвиваються, глобалізацію, зазвичай, сприймають
негативно, як нову форму колонізації, що не може не викликати сплеску
регіоналізму і сепаратизму. Інформаційна революція і комунікативна
глобалізація сприймаються як контроль над людьми, маніпулювання їх
свідомістю. І це не випадково. Не лише зміст, а й спосіб утвердження західних
цінностей є чужими для представників традиційного суспільства. Адже вони
нав’язують ідеологічно, політично і комерційно, здебільшого через ЗМІ, а
не громадською думкою як духовні так і побутові регулятиви поводження.
Так, Китай упевнено демонструє політику альтерглобалізму, інтегруючись у
світове співтовариство і при цьому зберігаючи ідеологічну, політичну та
культурну самоідентифікацію як країна третього світу й соціалізму [2, с. 77].
Процеси взаємодії культур мають вельми різний характер. Це не тільки
діалог-згода, а й діалог-суперечка, а також монологічне спілкування або
відсутність комунікації. Особливості її зумовлюються, насамперед,
характером тієї світоглядної настанови, яка, будучи прихованою, фактично
спрямовує спілкування в те чи інше русло.
Так, заслуговують на увагу положення про «Я-концепцію» культури як
одного з механізмів самоідентифікації культури в епоху глобалізації
А. К. Даллакяна. «Я-концепція» культури, на думку дослідника, являє собою
настанови і цінності, що становлять ідентичність культури. Глобалізація
породжує суперечність не різних культур, а різних «Я-концепцій» культур.
Західні країни розглядають вестернізацію й американізацію Азії і Сходу як
просвітницьку послугу «неписьменному і слаборозвиненому» Сходу, тоді
як останній уважає подібну позицію варварською, такою, що руйнує всі
підвалини східної культури. Суспільство, як і людина, не може об’єктивно
оцінювати чужу, не схожу на неї культуру, оскільки її «Я-концепція»
спотворює об’єктивну соціальну інформацію. «Я-структур» у культурі
декілька, і залежно від ситуації та своєрідності соціального часу
актуалізується та чи інша «Я-концепція» [1].
«Я-концепція» культури – це не тільки норми і цінності простого
сучасного життя, а й мрії та бажання, спроектовані в майбутнє. Вона містить
також і ті образи, яким член суспільства боїться стати (жебраком,
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неспроможним, розбитим, поневоленим). З одного боку, подібні негативні
моделі прагнуть до реалізації, об’єктивування, так званого ефекту «очікувань,
що реалізуються», а з іншого – вони можуть мотивувати позитивні зміни,
те, до чого прагне суспільство.
Велику роль у «Я-концепції» культури відіграє самоповага, тобто
самооцінка і почуття власної гідності, для яких дуже важливим є знання
власної історії. Здебільшого, вся західна культура прославляє людину, котра
покладається на власні сили, тоді як традиції східних культур вирощують
взаємозалежне «Я» [1].
Ядром «Я-концепції» культури є домінуюче в ній уявлення про людину,
її сутність і призначення, від яких, зрештою, залежать адаптивні потенції
культури. Такі фундаментальні концепції людини через їх субстанціональність
А. К. Даллакян називає антропопарадигмами, протистояння яких є підставою
протистояння західної та східних культур, а радше «Я-концепцій» культур:
ніцшеанської концепції «людино-бога» і соловйовської концепції «боголюдини». Перша орієнтована на свавілля, бажання, владу, друга – на істинну
волю і любов. Перша зумовлює на протистояння, конкуренцію, ворожнечу
культур, відтак, є безперспективною, друга орієнтує на співпрацю і
взаєморозуміння [1].
Таким чином, людство дедалі більше усвідомлює, що достовірне
знання і повноцінне вивчення всіх культур, що розвиваються і розвивалися
в часі та просторі, їх специфіки, способів діяльності, світоглядів і міфів
тощо є нагальним завданням сучасної цивілізації. Це знання здатне усунути
вже наявні недоліки розвитку та сформувати прийнятну картину майбутнього,
в якому кожен народ знайде своє гідне місце.
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ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ
КОМУНІКАЦІЙ ДЕРЖАВИ
Сьогодні Україна перебуває в стані жорсткого інформаційного
протистояння із зовнішнім агресором, який розв’язав проти нашої держави
складну та багатоаспектну війну гібридного типу. Її особливістю є масштабне
використання інформаційного простору для ведення деструктивної
пропагандистської діяльності, що досягається через просування власних
стратегічних наративів, власного стратегічного контенту до яких відноситься
культура, мова, створення власного привабливого образу та демонізація
образу України (на всіх фронтах: в середині самої України, на зовнішніх
майданчиках та навіть серед населення самої держави агресора).
Важливою обставиною цього процесу є те, що РФ розв’язала свою
інформаційну агресію не лише проти України, але й проти всього
демократичного світу, намагаючись використавши особливості
демократичної моделі управління просувати власні інтереси на міжнародній
арені.
В цих умовах демократичні держави шукають нові підходи, спроможні
забезпечити гідну відсіч російській деструктивній пропаганді і при цьому
не відійти від цінностей демократичного суспільства.
Одним з найбільш перспективних таких шляхів є формування дієвої
системи стратегічних комунікацій.
Воєнна доктрина України в редакції 2015 року визначає стратегічні
комунікації наступним чином: «скоординоване і належне використання
комунікативних можливостей держави – публічної дипломатії, зв’язків із
громадськістю, військових зв’язків, інформаційних та психологічних
операцій, заходів, спрямованих на просування цілей держави» [1].
На сьогодні зроблено цілу низку кроків щодо побудови зазначеної
системи в Україні [2]. 22 вересня 2015 року Секретар РНБО України
О. Турчинов та Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг підписали
Дорожню карту Партнерства у сфері стратегічних комунікацій. Підготовлено
та затверджено План заходів із реалізації Дорожньої карти Партнерства у
сфері стратегічних комунікацій між Радою національної безпеки і оборони
України та Міжнародним секретаріатом НАТО.
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Відповідно до наведеного вище визначення, важливу роль у розвитку
системи стратегічних комунікацій держави відводиться налагодженню
публічної дипломатії. Публічна дипломатія це, загалом, комунікація уряду
країни з іноземною аудиторією, що має на меті донесення ідей та ідеалів,
особливостей інституцій та культури, а також національних цілей та поточної
політики країни, яка здійснює публічну дипломатію.
Слід зазначити, що і сьогодні існує значна поліваріантність підходів
до того, чим є публічна дипломатія та з яких елементів вона складається
(більш докладно - [3]). Наприклад, Е. Гулліон (у 1965 році – рік, коли цей
термін було вжито вперше), пропонував під нею розуміти «діалог із найбільш
значущих питань міжнародних відносин між представниками експертного
середовища та громадянського суспільства різних країн» [4, c. 162]. Сьогодні
Держдепартамент США пропонує розуміти під публічною дипломатією
«програми, що фінансуються урядом і спрямовані на інформування чи вплив
на громадську думку зарубіжних країн через публікації, кінопродукцію,
обміни у сфері культури, радіомовлення та телебачення»» [5].
До ключових елементів публічної дипломатії можна віднести [6]:
• програми освітніх обмінів (для вчених, студентів та школярів);
• програми відвідання країни;
• популяризація мови держави у світі та сприяння вивченню цієї мови
іноземними аудиторіями;
• поширення знань про державу, її культуру, а також проведення
культурних заходів та обмінів;
• забезпечення широкого спектру мовлення (радіо, телебачення,
мережа інтернет) для закордонних аудиторій.
Невід’ємним елементом публічної дипломатії є культурна дипломатія.
Культурна дипломатія – це напрямок дій, який базуються на обміні ідеями,
цінностями, традиціями та іншими аспектами культури чи ідентичності,
спрямовані на посилення відносин, поліпшення соціокультурної співпраці,
просування національних інтересів на зовнішні арени [7]. Культурна
дипломатія може реалізовуватись як державними структурами, так і
приватним сектором чи громадянським суспільством.
Сьогодні в Україні здійснюються кроки щодо підтримки публічної та
культурної дипломатії на загальнодержавному рівні. У Міністерстві
закордонних справ України вперше в історії відомства було створено
Управління публічної дипломатії (грудень 2015 р.), що стало важливим
кроком для зміцнення можливостей України у сфері стратегічних комунікацій
[2]. Наразі у взаємодії з українськими експертами та міжнародними
партнерами України триває робота з розробки організаційних та методичних
кроків для подальшого вдосконалення публічної дипломатії. Зокрема,
розробляються пропозиції щодо:
• розробки механізмів планування та оцінки ефективності заходів
публічної дипломатії;
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• зміни підходів до підготовки осіб, які направляються на роботу до
закордонних дипломатичних установ України за напрямами «гуманітарні
питання», «культура», «ЗМІ»;
• механізмів взаємодії з професійним мистецьким середовищем у
сфері культурної дипломатії.
Тобто навіть на рівні практик діяльності зовнішньополітичного
відомства культурна дипломатія визнається важливою складовою
загальнодержавної зовнішньої політики. Водночас експерти констатують,
що для повноцінної реалізації заходів в цій сфері потрібна додаткова увага
держави до цієї проблематики, в т.ч. – створення специфічних інституцій
культурної дипломатії.
У доповіді «Культурна дипломатія України: стан, проблеми,
перспективи» [8] виділяються ключові фактори, які істотно впливають на
ефективність діяльності таких інституцій (іманентно розуміється, що їх
діяльність має чітку та зрозумілу державну підтримку, передусім –
фінансову):
1. Підпорядкованість (координованість) зовнішньополітичним
відомством держави.
2. Популяризація мови та надання послуг з її вивчення мають стати
одним з найважливіших напрямків діяльності таких інституцій.
3. Ретрансляція цінностей. При чому як українських, так і
загальноєвропейських (тим самим стаючи частиною загального
європейського культурного простору).
4. Відповідність культурним запитам країни перебування.
5. Налагодження довготривалих зв’язків та розвиток продуктивного
партнерства. Діяльність інститутів культурної дипломатії передбачає вихід
за межі дипломатичних заходів, підтримку гастрольної діяльності, сприяння
розвитку різноманітних напрямків культури і мистецтва (кінематограф, театр,
візуальне мистецтво, музика, архітектура та урбанізм, музейна справа).
6. Підтримка сучасної культури і мистецтва.
7. Мережева структура.
8. Підтримка літературних проектів і книговидання.
Однак функціонування таких установ ставить питання про підготовку
спеціалістів з культурної дипломатії як для державного сектору, але також і
для приватного та громадського. Фактично, мова йде про фахівців, що здатні
у всій повноті розуміти цілі та завдання культурної дипломатії, організовувати
роботу відповідних установ, формувати їх стратегічну політику та розуміти
роль культурної дипломатії у загальній системі стратегічних комунікацій
держави.
Вочевидь, Київський національний університет культури та мистецтв
міг би стати одним з тих закладів, де підготовка таких фахівців могла б бути
ініційована та набула б практичного виміру. Тим більше, що вже згадана
аналітична доповідь [8] прямо закликає Міністерство освіти і науки України
ініціювати створення єдиного спеціалізованого курсу з «culture diplomacy»
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для учбових закладів України (із залученням представників різних
українських громад світу).
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРОЕКТИ
ЯК МОДУС МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Аналізуючи сучасний стан культури, необхідно відмітити процеси
універсального еволюціонізму, що лежать в основі картини світу сьогодення.
Сучасний інтеграційній рух у сфері міжкультурних відносин має
багатоаспектний, багатофакторний, а саме – глобальний характер, який ми
розуміємо під процесами глобалізації. В цих умовах активізується роль
культури, як найважливішого компонента комунікації, духовного виробництва
та гуманізації міжнародних зв’язків. Світові тенденції свідчать про зростання
взаємозв’язку культури і творчості, активного їх впливу на розвиток
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цивілізації. Художня культура, а саме творчість, набуває в умовах глобалізації
важливого значення в міжкультурній комунікації полікультурного простору.
Процеси, які відбуваються сьогодні в галузі художньої культури,
складні і суперечливі, як і їх генезис. Вони мають дуалістичну спрямованість
і відрізняються одночасно модернізацією та схильністю до деструкції.
Очевидно, що посилення взаємозв’язку між країнами характеризується
домінуванням одних над іншими – виникає поняття «європеїзація» та
«американізація», або більш загальне – «вестернізація» [2]. Глобалізація
дійсно відбувається, але на базі домінування моделі окремо взятих країн,
які займають авангардне політичне та економічне положення (країни Європи,
США). Під глобалізацією потрібно розуміти взаємний корисний обмін, а не
домінування однієї країни над іншою та рівноправний міжкультурний діалог.
Сучасний стан українського суспільства та суспільних відносин вимагає
від діячів культури активної позиції та реагування на соціальні проблеми.
Українське культурне поле стимулює інтерес зарубіжних митців. У цьому
процесі яскраво виділяється постать іспанського скульптораабстракціоніста, дизайнера, суспільного діяча Карлоса Гарсіа Лаоса,
мистецько-культурні проекти якого демонструють істинний інтерес до
України. Все життя його приваблювали прості геометричні форми, які
скульптор вважає найкращим втіленням філософської думки. Мінімум
засобів і максимум наповненості – те, що є основною суттю абстрактного
мистецтва, вірним шанувальником якого він не перестає бути.
Перший міжнародний культурно-мистецький проект Карлоса Гарсіа
Лаоса – «8 міст». Мета – укріпити та розширити культурні зв’язки між
країнами Європи. Центральним елементом є його скульптура «Мистецтво»
(три прямокутники: чорний символізує талант, червоний – красу, сірий –
жертовність). Проект розпочато у рідному місті автора (Сарагоса) в
2013 р. У 2015 р., громада Луцька, виявила бажання підтримати ідею проекту,
збудувавши скульптуру у центрі міста. Показово те, що у 2016 р., Національна
академія образотворчого мистецтва і архітектури у Києві, головного
фундаментального закладу в сфері мистецької освіти, встановила скульптуру
на своїй території, підтверджуючи впливову сутність мистецтва, яке
покликано об’єднати європейські міста на засадах гуманізму, краси, поваги,
розуміння, демонструючи унікальність його суспільного впливу та
можливості міжкультурної комунікації. Міста, де відбувся проект (Сарагоса,
Луцьк, Київ), а також, де планується його продовження (Більбао, Тбілісі,
Дрезден), обираються не випадково, вони мають багату традиціями культуру
та давню мистецьку історію. У просторі міст прямокутники скульптури
змінюють своє положення на горизонтальне, тим самим створюють
комфортне для людей середовище, та можуть бути використані як місця для
сидіння, відпочинку, або бавлення дітей. Авторові надзвичайно важливо, щоб
його робота мала тісний зв’язок з оточуючим світом, транслюючи засобами
художнього образу головні засади мистецтва, направленого на естетичне
оновлення соціуму.
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Суспільство, в якому все ще залишається безліч запитань і обмаль
відповідей, потребує рішучих змін. Мистецтво ніколи не залишалося
осторонь тих процесів, які відбувалися і відбуваються нині в Україні. Не
можна не погодитись з думкою О. Алфьоровою, що «мистецтво нині
розглядається як багатошарова, рухлива, відкрита система, що є складовою
культури. Воно пропонує нові точки зору на світ, акумулює незнаний досі
людський досвід, розширюючи власні межі, завдяки раніше неестетизованим
сферам людського буття» [1].
Сьогодення виводить розуміння діяльності художника на новий рівень.
Осмислення цього, в контексті динамічних перемін у соціально-політичному
житті сучасної України, підкреслює значення міжнародного культурномистецького проекту «R-evolution. Suprematism. Maydan», проведеного у
2014-2015 роках. Ця арт-подія, задумана Карлосом Гарсіа Лаос та
реалізована в нетиповій формі культурного руху, способом добровільної
самоорганізації творчої інтелігенції, за допомогою соціальної мережі
«Facebook». Ситуація, що відбувалась в Україні у 2013–2014 рр. («Революція
Гідності»), яку українська спільнота намагалась осмислити, гостро відчули
художники та культурні діячі. Прагнення еволюційних змін на користь країни
та громадянам – головний меседж проекту та його мета. Серед постатей,
що долучилися до організації та участі у проекті, варто назвати імена відомих
митців, науковців, серед яких – «АртеХатта» під керівництвом М. Которович,
А. Алєксєєва, Є. Більченко, Л. Бернат, І. Дудка, І. Єлісєєв, Т. Зозуля,
В. Колесніков, П. Лебединец, О. Морозова, А. Сидоренко, В. Слепченко,
Л. Співаковская, М. Черниш, К. Чернявський та автор цієї статті.
У 2016 року в м. Умань, ініціативою жителів та за підтримки
адміністрації, було реалізовано наступний міжнародний культурномистецький проект Карлоса Гарсіа Лаоса «Материнський інстинкт», який
включає встановлення скульптури автора та проведення перформансу.
Монумент – прямокутник з перфорованим просвітом та кулею всередині.
Абстрактний за формою та концептуальний за змістом твір виражає невтомне
материнське око, що споглядає, вболіваючи за кожну «дитину людську».
Величний образ Берегині, автор втілює через геометричну абстрактну
знаковість, яка, на його думку, ідеальна форма вираження чистої ідеї творчого
задуму. Скульптуру встановлено на гранчасту конструкцію, у яку, під час
урочистого відкриття, кожен відвідувач міг покласти каміння з написом
виявлення своєї шани матері, залучившись до інтерактивного мистецького
дійства, що мало на меті символічне залучання учасників до своєрідної
«сімейної» спільноти, демонструючи значимість та рівноцінність кожного
з них.
Цей проект продовжено в березні 2017 р. у м. Сорія й присвячено матері
величного сина Іспанії – Ф. Гойї. Персоналія видатного художника, творчість
якого наскрізь пронизана гострою соціально-політичною критикою, а також
осудом безумств та пристрастей людських, надзвичайно близька Карлосу
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Гарсіа Лаосу, який займає активну громадянську позицію. Цим проектом
скульптор намагається відати велику шану матері, яка подарувала генія
світові, творчість якого в умовах сьогодення вирізняється надзвичайною
актуальністю.
За висловлюванням Карлоса Гарсіа Лаоса, близькість внутрішньої
творчої філософії Ф. Гойї та Т. Шевченка, трагізм життєвого шляху, глибина
таланту, надзвичайна трансчасова значимість й неперевершений вплив на
культури країн, спонукало до реалізації нового міжнародного культурномистецького проекту «Споріднені душі», який планується провести в квітні
2017 р. у Національному музеї Тараса Шевченка. Проект піднімає важливі
теми – материнство, людяність, самотність, лицемірство, героїзм та ін.,
розглядаючи їх в творчому доробку художників. Вперше, проведено паралель
між творчістю геніїв України та Іспанії, а абстрактні скульптури Карлоса
Гарсіа Лаоса, подібної тематики, слугують своєрідним зв’язком між
минулим та сучасністю. Важливим є те, що відбувається осмислення
спорідненості етнічних особливостей, релігійних, політичних, філософських
світоглядів різних країн. Розмірковування про невпинність бурхливого потоку
життя, важливість вічного, акцентування на схожості людських проблем,
незважаючи на національну приналежність та громадянство, робить вагомий
внесок у глобальні процеси культурного об’єднання на основі поваги та
толерантності до різних культур, слугує позитивним прикладом міжкультурної
взаємодії.
Таким чином, міжкультурні зв’язки необхідні для повноцінного
розвитку країн. Не можливо стояти осторонь від об’єктивних глобалізаційних
процесів, які допомагають позитивному культурному взаємозбагаченню, але
необхідно усвідомити свою унікальність, за рахунок культурно-етнічного
багатства, високого рівня мистецької професійної майстерності, що
допоможе зайняти українському мистецтву гідне місце у світовій художній
спільноті. В контексті дослідження тенденцій міжкультурної комунікації,
культурно-мистецькі проекти Карлоса Гарсіа Лаоса, які декілька років
постійно проводяться в Україні та Іспанії, демонструють унікальний результат
істинного культурного об’єднання країн засобами мистецтва, а також
виявляють безцінний досвід та корисний практичний матеріал, що дозволяє
стверджувати про дієву сутність культурної дипломатії.
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ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ
ЯК ІНСТРУМЕНТ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
На сьогодні безперечним фактом є те, що економічно успішні країни
відрізняються більш високим рівнем культури. В той же час неможливо
забезпечити стабільне економічне зростання без правильних історичних та
культурних орієнтирів. Україна – молода держава, але з давньою історією і
самобутньою культурою. Це дозволяє сподіватись на достойний вихід із
сучасних політичних подій. Для успішного розвитку країни необхідно вести
діалог з сусідами і вести його на зрозумілій усім мові – мові культури. Тоді
і політичний діалог виявиться більш ефективним. На наш погляд, музеї могли
б стати ключовим інструментом втілення політики культурної дипломатії –
обміну ідеями, інформацією, цінностями, традиціями та іншими аспектами
культури, що сприятимуть поліпшенню взаєморозуміння
В Україні активне обговорення питань політики культурної дипломатії
було започатковано у 2015 році. Зокрема, у червні 2015 та квітні 2016 рр.,
у співпраці з Міністерством закордонних справ України та Дипломатичною
академією України, Інститут Кеннана (США) організував Перший та Другий
форуми культурної дипломатії України, що стали платформами експертної
дискусії та інструментом налагодження співпраці між владою та
громадянським суспільством у даній царині.
Тема розвитку музейного ресурсу як елементу культурної дипломатії
була винесена в площину публічної риторики у червні 2015 року на Першому
форумі культурної дипломатії України. Міністерство закордонних справ
України ініціювало проведення такого заходу з метою створення платформи
для взаємодії всіх зацікавлених сторін для просування українського
культурного продукту у світі та інтеграції України у світовий культурний
простір. Київський офіс Інституту Кеннана (США) виступив партнером заходу
та презентував випуск збірника «Агора» присвячений музеям та культурній
дипломатії, зважаючи на очевидну потребу розробки та втілення реформ саме
в гуманітарному секторі. Започаткування обговорення проблем культурної
дипломатії України з музейної тематики не випадкове. Адже, зважаючи на
те, що музеї зберігають основні надбання нації, найбільше до цієї теми
дотична саме музейна галузь [1].
З огляду на вище викладене, перспективним напрямом діяльності музеїв
України є участь у міжнародних виставкових проектах. На сьогодні, багато
масштабних європейських проектів музейного спрямування вже важко
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уявити без участі України. Більше того, наша держава стала виступати
ініціатором міжнародних виставок, не зважаючи на те, що зібрати в одному
проекті біля двадцяти музеїв – для українських музейників – вже досягнення,
в той же час, як західні колеги можуть собі дозволити запросити навіть сотні
учасників. Забезпечити участь України у музейних проектах за кордоном
набагато легше, аніж провести подібні заходи тут. В більшості музеїв світу
організація виставок є пріоритетним напрямом діяльності та механізм їх
проведення (відбір експонатів, страхування, транспортування, реклама)
доведений до досконалості. На думку фахівців, міжнародні проекти
сприяють модернізації музейного життя в Україні. По-перше, вони сприяють
підвищенню кваліфікації музейного персоналу: юридичні, фінансові, технічні
служби активізують свою роботу, намагаються відповідати загальноприйнятим світовим стандартам. По-друге, дані проекти сприяють оновленню
технічної бази музеїв: спеціальне обладнання, новітні технології, система
безпеки. Третій чинник – наукова складова. Як свідчить аналіз, більшість
експонатів ніколи раніше не експонувались на території України, тобто
невідомі широкій публіці, а інколи – спеціалістам. Завдяки виставкам раритети
вводяться до наукового обігу, стають невід’ємною частиною культурного
контексту України. Міжнародні проекти дають значний досвід, який дозволяє
змінювати не тільки музеї, але і суспільне життя, переосмислювати історію
нашої країни [2].
Міжнародна виставкова діяльність сприяє популяризації вітчизняної
культури та розповсюдженню інформації про Україну. Демонстрація
самобутнього мистецтва є свідченням того, наша країна ніколи не була
відокремлена від іншого світу і має багато спільного з культурами інших
країн. Другий аспект полягає у науковій місії музейного закладу, який здатен
не тільки зберігати пам’ятки, але і осмислювати їх відповідно до певної
концепції та представляти на міжнародному рівні. Третій аспект пов’язаний з
реалізацією комунікативної функції. Для певних гарантій успішності будьякого проекту, організатори виставки ще на підготовчому етапі знайомляться
з особливостями країни, де буде представлено мистецтво, намагаючись
зрозуміти, як воно буде сприйнято. Важливим також є спілкування із
зарубіжними колегами, обмін інформацією та ідеями на міжнародних
конференціях тощо. Адже сучасні музеї дбають не тільки про збереження і
поповнення колекцій, але й намагаються за допомогою мистецтва
транслювати актуальні ідеї [3].
Аналіз досвіду минулих років свідчить, що експонати із українських
музеїв викликають все більше зацікавлення в зарубіжних країнах. Якщо
раніше про нашу державу практично нічого не знали, то зараз ситуація суттєво
змінилась. Таким чином, завдяки міжнародним проектам реалізується
важлива місія музею – просвітницька і популяризаторська.
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РЕЛІГІЙНІ СУБ’ЄКТИ ЯК ПРОВІДНИКИ
КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
На противагу Україні, яка тільки два роки тому розпочала робити перші
інституційні кроки на шляху до свідомого розвитку так званої культурної
дипломатії, сучасний західний світ вже кілька десятиліть вважає її
невід’ємною частиною міжнародних відносин. Більше того, культурна
дипломатія, як інструмент формування міжнародної привабливості країни,
передбачає надзвичайно широкий інструментарій та коло суб’єктів, що тільки
починає усвідомлюватися в українському контексті.
Зорганізовані за участі Міністерства закордонних справ України форуми
культурної дипломатії, на сьогодні, демонструють чіткі мистецтвознавчі
рамки підходу до культурного дипломатії – показу фільмів, влаштування
концертів / творчих вечорів чи організації виставок українських митців за
кордоном. Однак, чи доцільно на стільки звужувати розуміння культурної
дипломатії? Чи не доречно було б розширити такий підхід, і, якщо так,
то як?
Мета даної роботи – розкрити роль та показати потенціал релігійних
суб’єктів у формуванні позитивного іміджу країни та розвитку культурної
дипломатії.
Чому саме релігійні організації? По-перше, в сучасному
глобалізованому світі фактично всі релігійні організації не обмежуються
національними рамками та мають транснаціональний характер. Причому мова
йде не лише про таких гігантів як Католицька церква. Свої парафії за кордоном
має й Українська православна церква Київського Патріархату, і Українська
православна церква (у єдності з Московським Патріархатом – структурно її
парафії знаходяться переважно під омофором Константинопольського
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Патріарха), не кажучи вже про мережу традиційних для Америки та Північної
Європи (які є головними геополітичними гравцями) протестантських церков.
По-друге, ці релігійні організації володіють величезним соціальним
капіталом – людським ресурсом, авторитетом, розгалуженою мережею
зв’язків та ін. Вивчення соціального капіталу релігійних організацій сьогодні
є однією з мейстрімних течій західної соціології релігії (до прикладу, див.
праці Р. Патмана та Д. Колмана [3]). По-третє, культурна дипломатія – це не
про мистецькі об’єкти самі по собі, культурна дипломатія – це про цінності.
Свобода, рівність, самовираження та ін. – всі ці цінності сучасного західного
світу, є зсекуляризованими релігійними цінностями.
У 90-тих роках минулого десятиліття двоє американських дослідників –
Луїз Даймонд та посол Джон МакДональд запропонували розширити бачення
структури дипломатичних ініціатив аж до 9 рівнів, одним з яких був саме
релігійний. Ці 9 рівнів це: 1) урядова або офіційна дипломатія; 2) професійне
неофіційне розв’язання конфліктів; 3) бізнес-світ; 4) приватні громадяни;
5) дослідники, тренери, освітяни; 6) активісти; 7) релігія; 8) філантропічні
організації; 9) громадська думка та засоби масової комунікації, які
об’єднують разом усі вищеназвані рівні [4, 5].
В рамках розвитку такого бачення, наприкінці 1990-тих, у США,
наприклад, було прийнято окремий «Міжнародний акт про релігійну свободу»,
за яким на рівні Державного департаменту США було створено посаду
спеціального посла з релігійної свободи у світі (англ. Ambassador-at-Large
for International Religious Freedom). Попри часті нарікання на відсутність
суттєвих посольських повноважень, створення такої посади стало одним з
перших методичних кроків на шляху інституційного розвитку релігійної
дипломатії як самостійного напряму, що у свою чергу, сприяло розбудові
відносин з державами глобального Сходу, де політика сприймається
нерозривно від релігії.
Як залучати релігійні організації? По-перше, частина релігійних
організацій сьогодні в тій чи іншій формі представляють Україну за
кордоном. Церкви часто стають осередком навколо якого консолідується
діаспора, проводять різні мистецькі акції, збирають матеріальну допомогу.
І, навпаки – відсутність єдності та суперництво на релігійному ґрунті,
негативно впливає на сприйняття України в тій чи іншій країні [1, c. 78]. Інший
приклад – приклад Українського інституту в Лондоні. За відсутності
призначеного посла України у Великобританії під час Революції Гідності,
де-факто представництво нашої держави (коментарі та роз’яснення щодо
ситуації в Україні) здійснював директор цього інституту, що був заснований
ще митрополитом Йосипом Сліпим (як платформа до створення
Українського католицького університету) [2, с. 62]. По-друге, поряд з
розвитком та підтримкою вже існуючих ініціатив, на порядку денному стоїть
представництво українських релігійних організацій в ключових міжнародних
міжрелігійних організаціях, що дозволило б не лише просувати інтереси
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українських вірян, а і протистояти існуючим нападкам та дезінформації щодо
України.
Таким чином, релігійні організації є важливими провідниками
культурної дипломатії, особливо в контексті активного повернення релігії в
публічну сферу та міжнародні відносини, яке розпочалося з останньої чверті
ХХ століття. Будучи транснаціональними структурами вони об’єднують
велику масу людей в різних країнах світу та володіють потужним фінансовим
і соціальним капіталом. Розширення форм залучення релігійних організацій,
зокрема на рівні сприяння формуванню їх повноцінного представництва в
ключових міжнародних організаціях, сприятиме формуванню позитивного
іміджу нашої держави на міжнародній арені.
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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ КОНФРОНТАЦІЇ
ТА КООПЕРАЦІЇ В СУЧАСНОМУ
СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
На початку ХХІ ст. відбувається підвищення інтересу до аналізу
комунікації, що пов’язане як з низкою суспільно-політичних перетворень,
так і світоглядних трансформацій. Проблема конституювання індивіда і
суспільства один через одного постає як діалектика паразитування (Е. Морен)
та взаємодоповнення (Н. Еліас). Така напруженість спонукає до життя
роздуми про можливість комунікації такого рівня, яка б задовольняла
потреби людини в «спілкуванні-єднанні» (Т. Аболіна), орієнтованому на
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досягнення відкритості та порозуміння. Для визначення засад екзистенційнодіалогічного напрямку є розведення понять «спілкування» і «комунікація».
Поняття «спілкування» охоплює набагато більший спектр міжсуб’єктної
взаємодії, воно просякнуте ціннісно-культурологічними характеристиками,
в той час, як поняття комунікації в сучасному світі носить більш
інструментальний характер.
Кожна взаємодія, проект, комунікація, кожна стратегічна або тактична
ініціатива, незалежно від розміру та об’єму впливає позитивно чи негативно
на довіру. Проблема довіри в «добу непевності», за словами Зиґмунда
Баумана [1], є надзвичайно актуальною. Безумовно, сьогодні ми переживаємо
кризу довіри. Вона виявляє себе на всіх рівнях: суспільному, інституційному,
організаційному, особистому та впливає на постійній основі.
Щоб створювати та відновлювати довіру, потрібно побачити проблему
по-новому. Потрібне «нове бачення», так званий «зсув парадигми»,
«метанова». В буквальному та традиційному перекладі слово «метанова»
означає «переміна розуму»: «мета» (після, за. через) «нойа» (розум), «те,
що після розуму». Якщо це відбувається, тоді з’являються нові можливості
для підвищення рівня довіри на кожному рівні. Нове бачення дає можливість
по-іншому про це говорити і – нарешті, діяти. Всі ці зміни взаємопов’язані:
бачення, мова, поведінка. Вони утворюють певне коло. До-речі зсув
парадигми поведінки може змінити наше бачення, або переміна мови,
(наприклад з «мови не навісти» на «мову ненасильства») буде мати наслідки
в переміні бачення світу і поведінки в ньому.
Довіра розкриває найкраще і змінює динаміку взаємовідносин. Як
сказав Альберт Швейцер: «В житті кожного бувають моменти, коли нам не
вистачає внутрішнього вогню. А потім ми знову запалюємось, завдяки
зустрічі з іншою людиною. Ми всі маємо бути вдячними тим людям, які
здатні запалювати наш внутрішній дух» [3, с. 42].
Стратегія, або план поведінки, що детермінується наміром і метою є
визначальним чинником у здійсненні вибору способів і засобів досягнення
мети. В стратегії обов’язковим є «світоглядний намір», що покладений
концептуально в технології та втілюється в змісті комунікаційного процесу.
Стосовно комунікаційних стратегій міжсуб’єктної та міжкультурної
взаємодії, в загальному плані, можна виділити два підходи: стратегії
конфронтації та стратегії кооперації.
Феномен «мови ненависті» («nate speech») все більше привертає увагу
журналістів, політиків, суспільства. Проблема «мови ненависті» як мови
пропаганди не є новою, але актуалізація сучасного дискурсу з приводу таких
понять як свобода, плюралізм, толерантність набувають своєї специфіки.
Чи можна цілеспрямовано будувати «простір ворожнечі» та культуру
«Чужого»? Що є первинним: «почуття ненависті» чи «мова ненависті»?
Відчужені один від одного люди, спільноти створюють соціум з «низьким
ступенем довіри». І часто справа не тільки в тому, що відбувається орієнтація
на культуру «Чужого», а не «Іншого», на домінування, а не на співпрацю, на
роз’єднання, а не на діалог, але й в тому, що відбувається підміна понять.
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«Інакшість» сприймається ворожо, плюралізм – з негативним відтінком
розпаду, толерантність - з прийняттям і терпінням чогось обов’язково
негативного.
Інший підхід – це «мова ненасильства». В книзі «Мова життя.
Ненасильницьке спілкування» М. Розенберг розкриває сутність поняття
«співпереживання» та описує процес «ненасильницького спілкування»
(ННС). Хоча автор і називає ННС «процесом спілкування» або «мовою
співпереживання», насправді, це дещо більше, ніж просто процес або мова.
«На більш глибинному рівні це постійне зусилля, що дозволяє зосередити
свою увагу саме там, де ми з найбільшою вірогідністю знайдемо те, що
шукаємо» [2, с. 23]. М. Розенберг виділяє чотири компоненти ННС:
спостереження, почуття, потреби, прохання. Використовуючи ННС при
взаємодії з самим собою, з іншою людиною або групою людей – ми
виходимо з природного стану співстраждання. Такий підхід використовується
на всіх рівнях спілкування та в різних ситуаціях. В основі його лежить принцип
«ненасильства» або «ахімса», як він розуміється в ведичній традиції. ННС
дає можливість уважно слухати, поважати та співпереживати, породжує
бажання «віддавати від всього серця». Це є метод, що дозволяє зробити
комунікацію, як міжсуб’єктну, так і міжкультурну, – конструктивною.
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КУЛЬТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЧИ ДЕ-ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ?
Класичним формулюванням базової проблеми доби глобалізації є
тенденція до ліквідації (liquid) як розжиження (термін З. Баумана) базових
соціокультурних одиниць Модерну – самодостатнього суб’єкту та
національної держави. Сучасний англійський дослідник С. Леш говорить про
те, що сам термін «глобалізація» є симптомом переведення
постмодерністського стилю думки в просторову орієнтацію. «Просторовий
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поворот» (Г. Лефевр, М. Фуко) в філософській думці є не просто черговою
зміною в серії філософських переорієнтацій минулого століття, а
рефлексією над зміщенням філософської уваги з проблеми темпоральності,
що була однією з базових характеристик власно Модерну. Само визначення
епохи тримає фокус на модусі часу. Це специфічна форма «переоцінки
цінності» простору в епоху зміщення влади від територіально визначеної
держави до ще більш звільненого руху «всезагального еквіваленту», який
отримав ще й електрону форму свободи. Прихильникам глобалізму це
дозволяє по-новому розуміти структурування території, поза логікою
приналежності до національної держави, що власне і фіксується терміном
«глокалізація» (Р. Робертсон). Процес розжиження Модерну описується ще
в таких термінах як «індустріалізація культури» (Т. Адорно), «розширення
людини» (М. Маклюен), «індивідуалізоване суспільство» (З. Бауман), «дедиференціація» (С. Леш), «руйнація університету» (Б. Рідінгс). Всі ці
концепти описують різні виміри одного і того самого процесу. Проте,
зазвичай найбільш очевидною є проблема зміщення фокусу влади в область
поза державних інститутів (мається на увазі, що загальний обсяг впливу
транснаціональних корпорацій перевищує сукупну владу національних
держав), а також релятивізації таких констант Модерну як ринок та
громадянське суспільство, тобто предметів вивчення таких класичних
модерністських наук як політологія, економіка та соціологія. Проте, навала
глобалізованого стилю життя здійснюється не лише в зміні технологій
виробництва суспільства, а й виробленні принципово нової антропологічної
моделі. Зупинимся на декількох моментах даної тези.
Зокрема цікавим в даному ракурсі є концепт канадського дослідника
Б. Рідінгса, який з доводить зв’язок моделі університету, заснованого на
ідеї культури, зі структурами функціонування національної держави.
Її політичний дискурс здійснюється на засадах відсилки до колективного
суб’єкту, що репрезентує себе як «родову істоту» (Г. Гегель). А тому базове
завдання національної держави дати здійснитися «жорсткому ядру Модерна».
Соціокультурними технологіями цього складного процесу стають армія
(З. Бауман), література (Б. Андерсон, М. Маклюен) та освіта (М. Фуко,
Б. Рідінгс). Остання має іноформу школи та університета. Якщо школа
(і навіть обов’язкова початкова освіта в цілому) має своїм завданнями
сформувати дисциплінарні практики, що забезпечують надто важливу для
Модерну домінанту свідомості над «техніками тіла», а також необхідний
рівень грамотності для резервної армії праці та просто армії (саме цим, в
першу чергу, спричинена організація «соціальної держави», welfare state, як
доводить З. Бауман). То завданням створення моделі національної
ідентичності, носієм якої буде самодостатній суб’єкт, стає як раз формування
гумбольтовської моделі університету.
Підданий самодержавної монархії був, в першу чергу, обмеженим (або,
навпаки, привілейованим) в правах. Недарма одним з перших історичних актів
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Великої буржуазної революції було прийняття «Декларації прав людини».
Необхідність рівності всіх перед законом, що забезпечується розподілом
влад, була проголошена ще Ш. Монтеск’є. Підкорення модерного суб’єкту
національній державі здійснюється специфічним для не-Модерну чином.
В попередні часи особовий примус був домінантною формою відносин між
людьми та соціальними системами, але поступово речова форма залежності
стає провідною. В такий специфічній ситуації зв’язок людини з державою
здійснюється через проходження інститутів, вінцем яких стає університет.
Я може стати трансцендентним, лише «проходячи через ми» (Б. Рідгінс)
народу та більш точно нації. Модель університету відпрацьована
А. Гумбольтом, на відміну від французького варіанту (наполеонівського) та
американського (Хопкінса) не випадкове свідомо заперечувала орієнтацію
лише на «хлібне навчання» (Й. Шеллінг), тобто надання професії, яка буде
годувати після закінчення навчання, а ставила за мету створити суб’єкта, який
буде здійснювати складну процедуру ідентифікації «під егідою концепту
культури» (Б. Рідінгс).
Тому занепад національної держави не може не впливати на
трансформацію університету. З іншого боку, слід розуміти, що штурмування
реформаторських ініціатив без розуміння загальної тенденції розвитку та
вектору їх руху у закладах вищої освіти не може не позначитися на
функціонуванні національної держави, що особливо важливо у нашій
вітчизняній ситуації. Постмодерністські кроки, зокрема комерціалізація
сфери послуг, можуть сприяти фінансовому виживанню окремого закладу в
нестабільності сучасного світу. Але наскільки це позначається на виживанні
країни в цілому, слід давати окрему відповідь. Саме в цьому і полягає власно
критика Б. Рідінгса сучасної трансформації закладів освіти, що
відмовляються від своєї «культурної місії» в ситуації, коли політичне
поступається економічному. Це і становить небезпеку глобалізації. Тобто
глобальне споживання поступається національному виробництву. Навчання
в рамках глобальної мобільності також покращує зарплатні перспективи
студента, але не його здійснення як «національного суб’єкта». Сама політика
національної держави в умовах конкуренції глобальної економіки
редукується до функціонування менеджерської структури.
Безумовно ускладняється і здійснення «культурної місії» в умовах
демократизації доступу до знання. В такий ситуації університет припиняє
бути єдиним джерелом доступу до нього, а тому рівень розважальності
пізнавального процесу отримує велике значення, відповідно, пафос
елітарності вже витримати не так легко. Приблизно так в Давній Греції театр
існував як інститут консолідації полісу, тоді як в Римі, де культ Діонісія
переважно існував у якості іншого етнічного запозичення, перетворюється
лише на розвагу.
Якщо в модерні виробництво національно свідомого суб’єкта
здійснювалося через протиставлення споживанню речей в логіці
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протиставлення цілі та засобу, цінності та економічної користі. То ситуація
демократизації освіти відповідає «індустріалізації культури» (отримання
сфери духовного виробництва характеру масової технології), а, з іншого
боку, «культуралізації індустрії» (тобто в виробництві культурного продукту
більшу додану вартість складає його креативний вимір, ніж матеріальне
втілення). Ці тенденції можна характеризувати і ще багатьма складними
способами, але в цілому домінантним буде визначення «де-диференціації»,
надане англійським вченим С. Лешем. Вона визначає тенденцію до взаємодії
і, навіть в певному сенсі, взаєморозчинення попередніх форм бінарних
опозицій культури та індустрії, виробництва та споживання, глобального та
локального, теоретичного і практичного, зокрема в сфері освіти. Останнє
як раз і являє Cultural Studies як дослідницький проект Бірмінгемського
університету. Саме цей загально культурний рух репрезентує не лише негативні
наслідки глобалізації, але й оптимістичні перспективи де-диференціації.
Петрушенко Олена Федорівна,
старший викладач кафедри українознавства
Вінницького національного медичного
університету ім. М. І. Пирогова,
член Комісії з вивчення історії середньовічного права
ЛМК при ЛНУ ім. І. Франка

РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО
ПРОТИСТОЯННЯ У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ЯК
КУЛЬТУРНИЙ ФАКТОР (ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ
ЛІНГВОФІЛОСОФІЇ МАРТІНА ХАЙДЕГГЕРА)
Для геополітично детермінованої філософії права філософія мови
Мартіна Хайдеггера (1889–1976) дає можливість тлумачити два виміри
мовної стилістики у юриспруденції. Взагалі, першість філософського
осмислення двовимірності людської цивілізації належить саме Мартіну
Хайдеггеру. В молодому віці, він обґрунтовує психологічну двовимірність
людського світу. У зрілому віці він натякає на відмінність в інтерпретації
сенсу буття.
У своєму інтерв’ю французькому журналу «Експрес» Хайдеггер
звертається до ідеологічних основ свого світогляду. Кореспонденти
постійно намагаються провести фундаментальну різницю між його
«молодою» та «пізньою» філософією [3]. Ми ж у свою чергу зазначимо,
що тут більш коректно розглядати Хайдеггера цілісно. Як мінімум, для
геополітичної філософії права Хайдеггер існує один. Він водночас і психолог,
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і антрополог. При цьому, Хайдеггер мислить категоріями антропологічної
аксіології. Він відкриває найголовнішу, фундаментальну відмінність між
східним та західним мисленням – тлумачення істини. Ми визнаємо цю
відмінність і вважаємо, що ця теза вимагає більш детального обґрунтування.
Однак, за своїм філософським значенням вона не має рівних для геополітики.
В американській філософській традиції прийнято розділяти світогляд
філософа на «Хайдеггера І» і «Хайдеггера ІІ». Інтерв’ю французькому журналу
«Експрес» повністю спростовує такий підхід. Однак, воно дає зрозуміти,
що існує відмінність між «раннім» як заглибленням у практичну психологію
та «пізнім» як заглибленням у пошук сенсів. Л. Г. Іонін в 1991 році називає
працю «Про сутність істини» (1930) своєрідним поворотом у світогляді
Хайдеггера від психологічного пошуку до пошуку сенсів [2, c. 365]. Сам
же філософ так визначав світоглядну роль цього трактату: «Це був лише
поворот. Моя лекція «Про сутність істини», в цьому сенсі, є поворотним
пунктом. Поставивши у цьому творі перше запитання, я ще не знав, як буде
поставлено друге» [3, c. 155].
Шукаючи сенс буття, Хайдеггер наштовхнувся на сенс геополітичного
протистояння сходу і заходу. Наштовхнувшись на цю надцивілізаційну
боротьбу, він прийшов до універсального розуміння природного права.
Інтерпретувати «за Хайдеггером» відтепер означає інтерпретувати саму
боротьбу сходу і заходу як прояв природного права. Всі праці філософа після
1930 року лише нарощують обґрунтування такої інтерпретації. Вони
закладають міцний фундамент під наше бачення геополітично осмисленої
філософії права. Саме ці праці дозволяють розуміти філософію права як
геополітичну (за своїм значенням) дисципліну.
Провісником для визначення історичної ролі природного права у
геополітиці стала програмна книга Хайдеггера «Буття і час». Однак, ще
важливішу функцію в геополітичному осмислення права загалом, на наш
погляд, відіграють його нариси «Вислів Анаксімандра» і «Закон тотожності».
Отже, Хайдеггер дає нам можливість обґрунтувати конфлікт між
сходом і заходом як боротьбу за «своє» розуміння істини. У «Вислові
Анаксімандра» він переходить до тлумачення давньогрецької фразеології
як основи західного типу мислення. Західний тип мислення як окремий стиль
Хайдеггер осмислює на противагу східному типові мислення. При цьому,
універсальне європейське розуміння юриспруденції Хайдеггер також
виводить методом філософсько-лінгвістичного аналізу із одного вислову
Анаксімандра. Хайдеггер доводить, що у Давній Греції «право» розумілось
як «чин». Тобто щось «чинити», «вчиняти» означало вводити в дію
юриспруденцію. При цьому, розуміння «чину» є таким, що своїм наслідком
вводить у дію первісне сприйняття «капіталу». Відповідно, філософ
приводить нас до того, що західна цивілізація від самого свого початку
створювалась і розвивалась навколо поняття «капітал». Хайдеггер не
критикує західну цивілізацію. Він лише констатує наявність боротьби між
сходом і заходом. Не дарма, до нього постійно звертались дослідники зі
сходу.
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КОМУНІКАЦІЙНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
І МІЖНАРОДНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ
Спеціальне формування і спрямоване використання позитивного іміджу
країни передбачає становлення позитивного статусу України в міжнародній
громадській думці і відкриває нові можливості для всебічної інтеграції в
міжнародне співтовариство цивілізованих держав. Особливо важливим це є
для соціально-культурної сфери і туризму, що містять великий потенціал для
розвитку і процвітання України .
Імідж створюється і змінюється відносно швидко, головним
інструментом його формування і коригування виступають зв’язки з
громадськістю, насамперед, – рекламні та PR-кампанії. Стійка репутація
будується значно довше, зате довше й «експлуатується». Побудова репутації
здійснюється в процесі довготривалої перспективи розвитку, зачіпаючи
взаємини з усіма групами контрагентів, і в кінцевому підсумку має на меті
формування позитивної громадської думки, що стає чинником, який спонукає
до взаємодії з нею.
Образ держави – це база, що визначає, яку репутацію набуває країна у
свідомості світової громадськості у результаті тих чи інших акцій її суб’єктів,
взаємодіючих із зовнішнім світом. У свою чергу, напрями, характер,
практичні форми організації міжнародної взаємодії залежать від того, що
несе в собі образ держави, ціннісну природу і провідну роль суб’єкта
проектної діяльності.
Важливим чинником формування позитивного образу держави постають
комунікаційні соціальні проекти, що є сучасною формою не тільки
громадської самоорганізації, але й стратегічним планом роботи PR- фахівців
в культурно-туристичної сфери. Саме ця сфера суспільної діяльності на
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сьогоднішній день посідає те ключове місце, яке спричиняє гуманітарний
розвиток країни, і як наслідок – позитивний імідж.
Сутність соціального проектування полягає в побудові бажаних станів
майбутнього. Соціальний проект – це інструмент соціальних змін, що
ґрунтується на природній людській властивості конструювати реальність.
Призначення будь-якого соціального проекту – зміна соціального
середовища, здійснення інновації. Інновація – не просто оновлення, а свідома
діяльність зі створення нового і його впровадження в життя на основі
переосмислення попереднього досвіду. Соціальні інновації можуть мати різні
форми, вибір яких зазвичай не випадковий. Він диктується часом,
установками даної історичної епохи і певної спільноти людей.
Теорія соціального проектування являє собою різновид інноваційної
діяльності. У великих соціальних проектах є багато схожого з соціальними
реформами. Морально-філософське підґрунтя соціального проектування
полягає у визнанні за людиною права активно впливати на соціальне оточення
і на себе саму як частку суспільного організму.
Ідея участі населення у виробленні та прийнятті рішення за проектами,
їх коригування, у недопущенні довільних соціальних рішень влади,
адміністрації всіх рівнів, або приватних осіб, стала однією із
загальноприйнятих основ практики соціального проектування в багатьох
країнах. Доктрина «громадської участі» («public participation»), що
розвивається в США та Європі з 60-х років, найбільше зачіпає містобудівні
рішення (її зародок містився в критиці планування міського розвитку без
урахування інтересів споживачів, відмову від практики здійснення
архітектурних рішень, виходячи з уявлення про раціональне місто, про
функціональні основи життя людей). Доктрина будується на переході від
функціонального до середовищного (environmental) підходу – з активною
участю жителів міста у розробці і здійсненні соціальних проектів. Ядро
(концепція, оцінка результативності) соціально-проектної діяльності все
більше зміщується в ціннісну сферу.
Отже, комунікаційний соціальний проект – це керований план дій, згідно
якого здійснюється унікальний набір процесів, спрямованих на взаємодію
влади, народу та ЗМІ із залученням широких верств населення різних за віком,
соціальним статусом, національністю, віросповіданням, на відродження
патріотичного духу, моральне виховання дітей та молоді, підйому творчої,
ділової активності в культурно та економічно депресивних районах країни з
метою покращення іміджу України, перш за все в свідомості українців, та
позитивне позиціонування держави в світі.
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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ: СУТНІСТЬ
ТА ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Поняття «культурна дипломатія» з кінця 1990-х рр. активно
обговорюється як серед теоретиків, так і практиків різних сфер діяльності,
які розуміють її як суспільний інститут, який дає змогу країнам з усього
світу обмінюватися культурними цінностями свого народу. Більше того,
культурна дипломатія стрімко перетворюється з периферійної дисципліни
на яскраву та інноваційну академічну царину: дедалі більше світових
університетів включають її до своїх програм, а Інститут культурної дипломатії
в Берліні пропонує навчальні програми всіх рівнів: бакалавра, магістра і
доктора філософії [3].
Однак не варто забувати, що культурна дипломатія задовго до ХХ ст.
традиційно вже була «інструментом і способом спілкування із зовнішнім
світом» [1]. Мандрівники, вчені, художники, артисти протягом віків розвитку
людства були її втіленням. Лише останнім часом, у зв’язку з тим, що
міжнародні зв’язки припинили бути прерогативою професійних дипломатів і
зі сфери політики проникли в інші галузі, культурна дипломатія почала
використовуватися, зокрема, з метою врахування у дипломатичній діяльності
держави культурних чинників для досягнення міждержавного
взаєморозуміння. З допомогою культурної дипломатії країна представляє
свою культуру як найважливішу складову формування державного бренду.
На відміну від заідеологізованого визначення культурної дипломатії
американського дослідника початку ХХ ст. Ф. Баргхорна, яку він вважав
маніпуляцією «культурними матеріалами і кадрами в пропагандистських
цілях» [5], нині це поняття пов’язують з так званою «м’якою силою». «М’яка
сила» – це не просто переконання, вмовляння або здатність спонукати зробити
що-небудь з допомогою аргументів, ... це також здатність залучати, і
залучення часто призводить до взаєморозуміння [4]. Саме так розуміє
культурну дипломатію професор Гарвардського університету Джозеф Най.
На його переконання, «силою є здатність впливати на інших з метою
отримання бажаних результатів», – якщо це досягається примусом або за
плату, то це «жорстка сила», а якщо привабливістю, то це «м’яка сила».
Ресурсами «м’якої сили», soft power, як її називає Дж. Най, у світовій політиці
виступає все те, що «надихає і приваблює» до джерела відповідного впливу,
даючи змогу тому, хто його контролює, домагатися бажаного результату [4].
При цьому найважливішою характеристикою «м’якої сили» дослідник вважає
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її відносно більш помітну незалежність від держави та уряду країни, яка
володіє такою силою. «Жорстка сила» набагато сильніше прив’язана до
державної політики. Тому владі відносно складніше маніпулювати першою
і набагато простіше – другою. Як наслідок, ефект від дії «м’якої сили» – на
відміну, наприклад, від економічних санкцій чи військової акції – виявляється
більш аморфним і їм важче точно його планувати.
Розуміння світової політики Дж. Наєм – ключ до визначення ролі у ній
«м’якої сили», однією зі складових якої є культурний чинник, а інструментом –
культурна дипломатія. Саме через істотний вплив цього чинника на загальні
соціально-економічні процеси і міждержавні відносини і зв’язки його
значення в міжнародній політиці набуло нового звучання. Відповідно до цього
багато країн світу починають звертати більшу увагу на свою культурну
політику, оскільки експорт, поширення та популяризація національної
культури або, навпаки, відторгнення зовнішньої культурної експансії стає
найбільш дієвим інструментом зовнішньої політики. Відтак, культурну
дипломатію прийнято розглядати як «обмін ідеями, інформацією,
мистецтвом та іншими аспектами культури, здійснюваний між націями та
їхніми народами з метою зміцнення взаєморозуміння» – це визначення
американського політолога Мільтона К. Каммінгса, викладене ним у статті
«Cultural Diplomacy and the United States Government» [7].
Завдання культурної дипломатії, що полягає у використанні культури
як об’єкта і засобу досягнення основоположних цілей зовнішньої політики
держави, створення сприятливого образу країни, популяризації культури і мов
її народів, виконують спеціальні інститути з розгалуженою мережею
представництв у різних країнах, діяльність яких координується
дипломатичним відомством чи безпосередньо урядом [2]. До реалізації
пріоритетів культурної дипломатії залучаються також й інші відомства, які
відповідають за сфери мистецтва, науки, освіти, спорту, туризму, масової
інформації. Основними інститутами культурної дипломатії є закордонні
культурні центри, які вирізняються універсальністю і поєднують різні види
діяльності, зокрема, організацію гастролей відомих діячів культури і
мистецтв, різних творчих колективів, проведення «Днів культури» своєї країни
тощо. Найбільш традиційними формами культурної дипломатії є всесвітні
виставки, форуми, фестивалі. Крім культурних центрів нині збільшується
кількість громадських організацій, наприклад, благодійних фондів.
Ефективність культурної дипломатії залежить також і від рівня розвитку
культурної індустрії країни.
Отже, зважаючи на незаперечне значення культурної дипломатії у
процесі створення позитивного образу держави, культура, а отже, і культурна
дипломатія повинні стати справою найвищого державного значення. Нашій
країні слід творчо переосмислити можливості традиційних архетипічних
культурних образів и символів, а також знайти нові культурні образи і символи
для створення гідного іміджу України у світі. І пам’ятати, що цінність
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культурної дипломатії – в її відкритості і доступності не лише для
державного та приватного секторів, а й громадянського суспільства.
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖМОВНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПРОЦЕСІ
МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Процес глобалізації, метою якого є взаєморозуміння та
взаємозбагачення, обумовлює увагу до питань міжкультурної комунікації,
інтересу та поваги до культур, взаємного обміну знаннями, позитивним
досвідом між представниками різних народів і культур.
Актуальність дослідження мотивована необхідністю досягнення
автентичності міжмовних трансформації в умовах зростання соціальнокультурних комунікацій між носіями різних мов первинної соціалізації.
Мета дослідження полягає у створенні інформаційно-кореляційного
критерію (ІКК) та застосуванні тлумачної формули значення ідіом (ТФЗІ),
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повному і однозначному описі їх сутності в мовах перекладу та визначенні
вектора інформаційної відповідності (ВІВ), що дає можливість досягнути
автентичності міжмовних трансформацій.
Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці, а саме ідіоми
англійської та української мови, більш складних утворень, ніж слово або
вільне словосполучення, які є абсолютно неподільними стійкими
словосполученнями для створення Символів та їх Образів у структурах
людського мозку.
Предметом дослідження є проблеми міжмовних трансформацій ідіом.
Переклад ідіом знаходиться на стику ряду наукових дисциплін:
лінгвістика, літературознавство, етнографія, соціолінгвістика, філософія,
психолінгвістика, культурологія, логіка, практика перекладу та ін., які
вивчають процес формування інформації в комунікативному процесі з його
змістовним потенціалом та його реалізацією. Ідіоми наділені
соціокультурним змістом, обслуговуючи розумові процеси окремої людини
і сприяючи відображенню досвіду людства в цілому, фіксуючи результати
сприйняття і пізнання дійсності. Формування інформації свідомістю людини –
це утворення структур вмісту необхідної якості та кількості шляхом
відображення та мислення, детермінованих метою [3].
Розглядаючи дискурс як процес формування інформації,
детермінованої необхідністю життєдіяльності людини і соціуму, людською
свідомістю, взаємодія комунікантів має вигляд: «адресант - дискурс адресат».
Явища і об’єкти навколишнього світу можуть набувати різних значень
в залежності від досвіду, знань, культури та норм комунікації, притаманних
соціально-культурній спільноті адресанта и адресата, при цьому комунікація
є спробою примирити ментальні моделі, нав’язати певний спосіб з’єднання
різнорідних елементів, утворити нові конструкції, смисли і т.ін.
Лінгвокультурне вивчення дискурсу встановлює специфіку спілкування в
рамках певного етносу, визначає моделі етикету і мовної поведінки та способу
вираження ментальності народу і, як наслідок, взаємопроникнення культур.
Дискурс вбирає в себе і відображає унікальний збіг обставин, при яких
і для яких він був створений: 1) комунікативні наміри адресанта; 2) взаємини
адресанта і адресата; 3) конкретне середовище, конкретні особистості, яким
адресовано повідомлення; 4) жанрові і стильові риси повідомлення та
комунікативної ситуації; 5) попередній досвід. На рівні АГК (акустографічного кода (слова), яке вбирає в себе контекст і починає значити більше,
ніж міститься у його значенні, а «у соціумі завжди знайдуться інші індивіди,
яким цей знак незнайомий, вони неправильно його розуміють і тим самим
нададуть йому нового значення, а потім виступлять подальшим поширювачем
нового розуміння» [1], і це призводить до виникнення неоднозначності,
поштовхом якої було псевдо розуміння.
Т.ч. виникає необхідність знаходження внутрішньомовних і міжмовних
лексичних відповідностей, а також визначенні ВІВ.
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ІКК базується на наявності або відсутності кореляції по суті в
інформаційних масивах, які містяться в ідіомах різних мов.
Структура та приклад побудови ТФЗ і знаходження ВІВ ідіом «Green
pea» (зелений горошок) та «Жовтодзьобе горобеня» (yellow beak sparrow).
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Дослідження перекладу ідіом залишається складним й актуальним
завданням. Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка
додаткових методичних рекомендацій для перекладу фразеологічних одиниць
в цілому, і, зокрема, ідіом.
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ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ТА РОЗУМІННЯ
ЯК СКЛАДОВА ДІАЛОГУ У СУЧАСНІЙ
КУЛЬТУРІ: ФЕНОМЕН ПОВАГИ
Не зважаючи на те, що діалог є невід’ємним елементом будь-якого
суспільства, дуже часто він призводить не до розуміння, а навпаки, до
непорозуміння та конфлікту. Однією з найпоширеніших проблем у таких
діалогах є проблема однозначності розуміння і перекладності понять.
Приклади цього можна зустріти в усіх мовах. Проте у цих тезах ми звернемося
до аналізу специфіки перекладу та розуміння українською, англійською та
російською мовами таких понять, пов’язаних з повагою, як: «повага»,
«пошана», «честь».
Причиною обрання зазначених понять є те, що вони є настільки
взаємопов’язаними, що часто їх плутають і застосовують не тільки як
синоніми, але і як тотожні поняття. Вважаємо, що такий підхід часто є
помилковим і може призводити до хибного розуміння або навіть до конфлікту
розумінь. Звісно ж існують випадки, коли підміна понять не призводить до
критичних наслідків, але варто добре розуміти, кому і за яких обставин, а
також що ми говоримо.
Для дослідження зазначеного не достатнім буде розгляд суто
довідникової літератури, потрібно проаналізувати культурне і наукове
середовище. Для цього буде доречним аналіз гуманітарного дискурсу, а
особливо праць представників західної філософії, оскільки ми дотримуємось
позиції, що саме класичні праці представників західної філософської думки
(а саме британський емпіризм) мали найбільший вплив на формування
сучасного розуміння поваги.
Поняття поваги є досить складним. Цей феномен різні науковці
розуміли по-різному: як зовсім різну категорію, модус поведінки, форму
ставлення, спосіб поціновування, вид уваги, мотив, почуття, данину, принцип,
обов’язок, моральну якість тощо. Жодну з цих категорій не можна поставити
на центральне місце. Багатозначність поняття поваги демонструє й історичний
аналіз поглядів на повагу.
Повага проявляється на практиці різним чином. Вона може поставати
у якості самоповаги, гідності, толерантності (до конкретної людини або всіх
людей), як одна з фундаментальних складових у турботі або у певного роду
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байдужості. Крім того, поважати можна не тільки людину, але і природу, закон
тощо.
Зазначимо, що розрізняють різні види поваги. Наприклад, у статті
«Respect» у Стенфордській енциклопедії з філософії («Stanford Encyclopedia
of Philosophy») розглядаються такі різновиди поваги: respekt (повага),
observantia (моральнісний аналог поваги), reverentia (пошана, вшанування),
evaluative respect (оцінювальна повага), obstacle respect (повага до
перешкоди), directive respect (установча повага), institutional respect
(інституційна повага), care respect (турботлива повага), recognition respect
(повага визнання), appraisal respect (повага як поціновування, цінування) [2].
Зазначені різновиди зустрічаються у працях філософів протягом всієї історії
сучасної (мова йде про modern та contemporary) філософії. Проблему поваги
підіймали у своїх роботах Р. Декарт, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Г’юм, І. Кант,
Е. Левінас, М. Бубер, Дж. Дьюї, М. Гайдегер, Дж. Ролз, Р. Дворкін,
Дж. Файнберг, А. Донаган, Е. Андерсон та ін. Таким чином, застосовуючи
один або декілька зазначених понять для дослідження поваги, філософи
формували традицію розуміння феномена поваги як невід’ємного елементу
будь-якого людського суспільства. Проте зараз ми зіштовхуємося з
проблемою недостатньої глибини розуміння поваги як поняття. На перший
погляд це не видається критичним, але навіть поверхневі дослідження
словників дають змогу зробити висновок, що ми не маємо достатньо повного
визначення поняття «повага». Ще більше аргументів на користь цього ми
отримуємо під час простого спілкування. Для прикладу просто запитайте у
співрозмовника, що він/вона розуміє під повагою, або ж ще краще, запитайте
це у себе. У більшості випадків все зводиться до розуміння поваги як
результату хороших вчинків з боку об’єкта нашої оцінки. Таке розуміння не
є хибним, просто воно є неповним.
Продовжуючи дослідження цієї складової проблеми, зосередимося
на аналізі понять-синонімів. Для більшої достовірності результатів також
варто дослідити праці не тільки філософів, але і повсякденне мовне
середовище. Тут об’єктом дослідження стали перші три робочі результати
у пошуковій системі Google українською, англійською та російською мовами
як приклад повсякденного мовного середовища, а також праці та переклади
праць представників філософії як приклад наукового середовища.
Результатами дослідження стають слова, які вважають синонімами, проте
часто вони навіть прямо не пов’язані з повагою, не кажучи вже про
взаємозамінюваність з повагою. Прикладами проблеми коректності
вживання синонімів у науковому середовищі є роботи «Левіафан» Т. Гоббса,
«Трактат про людську природу» Д. Г’юма, «Теорія справедливості»
Дж. Ролза, а також безліч інших перекладів українською та російською
мовами класичних праць з філософії.
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Окрім проблеми синонімічних понять існує також проблема перекладу
поняття повага зазначеними мовами. Якщо між україномовними та
російськомовними термінами існує невелика різниця при перекладі, то у
випадку англомовних термінів все складніше. Так, наприклад, під «повагою»
ми розуміємо одразу три поняття, а саме «respect», «esteem», «deference»,
не кажучи вже про ситуативні переклади «honour» та інших похідних понять.
Оксфордський тлумачний словник («Oxford Advanced Learner’s
Dictionary») визначає ці слова наступним чином: «Повага (respect) –
1) почуття захоплення кимось або чимось через їх хороші якості досягнень;
2) ввічливе ставлення до або турбота про когось або щось, що ви вважаєте
важливим; 3) особливий аспект або деталь чогось» [4, с. 1088]. «Повага,
пошана (deference) – поведінка, що показує що ви поважаєте когось/щось»
[4, с. 329]. «Повага, вшанування, респект (esteem) – велика повага (respect)
та пошана: хороша думка про когось» [4, с. 426].
Прикладом реальної проблеми перекладності зазначених термінів тут
служить текст мовою оригіналу [3] та текст перекладу російською мовою
[1] твору Д.Г’юма «A treatise of human nature». Англомовний текст серед
решти розділів містить наступні два: «Of our esteem for the rich and powerful»
та «Of respect and contempt». Обидва розділи перекладені С.І. Церетелі
словом «уважение» (повага). На перший погляд це не викликає жодної
плутанини у розумінні, проте ігнорувати це все-таки, на нашу думку, не варто.
Адже у розділі «Про повагу та зневагу» («Of our esteem for the rich and
powerful») в одному реченні присутні разом обидва слова «esteem or respect»
[3]. Справа в тому, що англійською мовою слова «esteem» та «respect» мають
дещо різний відтінок. Дослідження дають нам змогу зробити висновок, що
сенс слова «esteem» передає зв’язок з особливо сильною повагою та
пошаною до когось, пов’язаною з його діями, якостями, становищем.
Натомість «respect» виступає чимось на кшталт загального терміна, що
об’єднує у собі всі якості цього феномена, а також виступає базовим для
визначення багатьох споріднених з повагою понять. Так, наприклад, слово
«respect» використовується у визначенні термінів «esteem», «admiration»,
«honour» та ін.
Окремо проаналізуємо термін «честь» (honour). Важливим для нашого
розгляду він є ще тому, що визначається як синонім поваги, проте має інший
відтінок. У зазначеному вище Оксфордському тлумачному словнику «честь»
репрезентується, як багатомірне поняття, а повага постає лише, як один з
вимірів цього явища. Проте, як ми акцентували вище, фактично «честь»,
у більшості значень, постає як абсолютний синонім слова «повага». Тому,
на нашу думку, можна зробити висновок, що хоч «честь» і позиціонується
як поняття ширше за поняття «повага», але все-таки є видовим по
відношенню до останнього. Тому варто вважати поняття «повага» засадничим
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для визначення поняття «честь», останнє фактично і є повагою, просто має
певний відтінок піднесеності і особливих якостей її носія. Суттєво важливою
є одна особлива відмінність у сенсах слів «honour» та «respect». Честь
(«honour») може надати лише інша людина, причому та, що уповноважена
надавати високу оцінку нашим здібностям та заслугам у вигляді певних
нагород. Наприклад, король надає честь і посвячує в рицарі. Тобто, з такого
боку, це можна вважати повагою, як-от у розумінні її Т. Гоббсом у його
роботі «Левіафан».
Також не можемо не розглянути термін «admire», який корелює з
поняттям поваги. «Admire (захоплення, пошана): 1) поважати когось за те,
ким вони є, або за те, що вони зробили; 2) дивитись на щось і думати, що
воно привабливе і/або вражаюче» [4, с. 16].
Дослідження цих термінів англійською мовою та їх відповідників
українською дало змогу зробити висновок, що англомовна традиція схильна
визначати всі ці терміни, якщо не як синоніми поваги, то принаймні розуміти
під ними поняття, сенс яких визначається через поняття поваги. Отже, ми
приходимо до висновку, що англомовна традиція приділяє більшу увагу
поняттю поваги як базовому поняттю для багатьох термінів сфери моралі
та міжособистісних відносин.
Отже, виходячи із вищезазначеного, можна виділити такі труднощі, що,
на нашу думку, стають на заваді коректності розуміння поняття «повага» в
ситуації діалогу. По-перше, багатогранність цього поняття, що тягне за
собою відсутність чіткого розуміння різниці у сенсах між ним (як родовим
поняттям) та похідними від нього (видовими) поняттями. По-друге, велика
різниця між традиціями розуміння поваги та її ролі у людському світі,
оскільки цей феномен значною мірою обумовлений соціокультурним фоном,
особливостями розвитку суспільства, науки та культури кожного періоду
історії, а, отже, пов’язаний з тими цінностями, які сформовані на цьому
підґрунті. По-третє, відсутність у більшості філософських словників
визначення терміна «повага». Наявні тільки визначення деяких похідних (на
нашу думку) від нього термінів, таких як-от: «гідність», «толерантність»,
«пошана», «честь». Коли людина вперше намагається зрозуміти сенс поняття
поваги, вона просто може не знайти визначення цього поняття у філософській
довідниковій літературі, не кажучи вже про відсутність цього терміна у
деяких спеціальних словниках з етики. Вважаємо, що зазначена складність
пов’язана ще з однією, четвертою, а саме, з різницею у розумінні ролі
феномена поваги у моралі як форми суспільної свідомості, а також ролі
поваги як родового поняття по відношенню до зазначених вище споріднених
з нею (видових) понять («самоповага», «гідність», «честь», «толерантність»,
«пошана»).
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ФОЛЬКЛОРНО-ПІСЕННА КУЛЬТУРА
УКРАЇНЦІВ
Культура уснословесної народної творчості завжди є особливим
явищем духовної царини етносу. Про народ як націю, як самобутню
конкретно-історичну форму спільності людей можна говорити тоді, коли ця
спільнота, крім мови, території, економічних зв’язків, відзначається ще й
певними рисами культури, насамперед – фольклорно-пісенної.
Усна словесна пісенна творчість українського етносу в усьому
різноманітті слугує показником духовного багатства народу, засвідчує його
потяг до прекрасного, демонструє внутрішню потребу етноносіїв
естетизувати побут, працю, сферу особистісних стосунків та ін. Розвиненість
жанрів пісенного фольклору, варіантність і варіативність текстових зразків
дає підстави говорити про високо досконалу фольклорно-пісенну культуру
українців.
Фольклорно-пісенна культура – доволі широке, об’ємне поняття, що
охоплює: 1) сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених
етносом протягом його історії; рівень розвитку народнопісенної творчості;
2) рівень, ступінь досконалості народнопісенного континууму як окремої
галузі інтелектуально-естетичної діяльності етноносіїв культури; 3) ступінь
якісної, досконалої текстово-образної організації фольклорного континууму,
мовно-естетичні величини народнопісенної галузі, стан розвитку мовнообразної системи фольклорно-пісенної творчості.
Народнопісенна творчість нашого народу – складне і багаторівневе
явище. Вона охоплює календарно-обрядову творчість (пісні зимового,
весняного, літнього та осіннього циклів), родинно-обрядову пісенну
творчість, пов’язану з весільними звичаями, з народженням дитини тощо;
героїчний епос (билини, думи, історичні пісні), балади, ліричні пісні (родиннопобутові пісні, суспільно-побутові пісні, танкові пісні), дитячий фольклор
(колискові пісні), замовляння. Жанрова різноманітність пісенного фольклору
свідчить про культивування ритмо-мелодійних зразків у всіх галузях
життєдіяльності людини, про духовну потребу їх існування й використання,
про потяг до пошуку таких форм, які б задовольняли смаки етноносіїв
культури, також слугує показником розвитку уснословесної народної
творчості як мовно-естетичного феномену нації, як невичерпного джерела
її духовної скарбниці.
Фольклорно-пісенна культура – різнолика сукупність матеріальних і
духовних цінностей, створених етносом протягом його історії, – це
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багатство, різноплановість, жанрова розгалуженість текстових зразків,
існування варіантних текстових форм у територіальних виявах.
Натомість фольклорно-пісенна культура як рівень, ступінь досконалості
народнопісенного континууму – окремої галузі інтелектуально-естетичної
діяльності етноносіїв культури – відшліфованість, довершеність,
витонченість жанрових різновидів, їх окремішність, архітектонічна цілісність
і сформованість, оригінальність і самобутність в тематичному, образному
тощо планах.
Про високу культуру фольклорно-пісенних зразків свідчить їх мовнообразна організація: «Простота, невимушеність, неперевершена
досконалість мовної форми властива народнопісенній творчості. Співуче
слово – це вагоме надбання культурно-мовної традиції української нації, без
якої важко уявити собі історію художньої мови, історію української
літератури. Народнопісенна мова – скарбниця мовно-естетичних знаків
національної культури, пов’язаних із характером мислення і почування
народу» [6, с. 16]. Тому фольклорно-пісенна культура як ступінь якісної,
досконалої текстово-образної організації фольклорного континууму – це
мовно-естетичні величини народнопісенної галузі, стан розвитку мовнообразної системи фольклорно-пісенної творчості; разом з тим високодовершеність словесно-образної організації фольклору в цілому і
жанрових різновидів – зокрема; вироблена система словесно-образних,
мовно-естетичних одиниць, що фіксують найрізноманітніші культурнопобутові, інтелектуальні, емоційно-чуттєві реалії етнодійсності.
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ЕКСПОЗИЦІЯ МУЗЕЮ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИМІРІ
Закон України «Про культуру» відносить музеї до базових закладів
культури [10]. Між тим очевидно, що їх не можна розглядати просто як
один з видів закладів культури, зважаючи на мультиформність музеїв та
поліфункціональність їхньої діяльності, адже сучасні музеї здійснюють
науково-фондову, експозиційно-виставкову, науково-дослідну, культурноосвітню, просвітницьку, виховну і навіть розважально-дозвіллєву діяльність.
Історико-меморіальний музей Тараса Шевченка в Каневі крім своєї
сутнісної атрибуції має власну концепцію естетичних цінностей, втілену в
експозиції цього топосу, адже місце стає топосом лише концептуалізуючись.
Перша музейна експозиція музею Тараса Шевченка була створена в
1939 році, наступні в 1945, 1961, 1964, 1989 роках.
23 серпня 2010 року у День державного прапора України після
довготривалої реконструкції (2003–2010 рр.) на Тарасовій горі було відкрито
музей. Відкриття музею було елементом стратегії залучення туристичних
потоків до регіону, особливо напередодні 200-річчя від дня народження
Тараса Шевченка.
Після реконструкції історико-меморіальний музей Шевченка змінився
концептуально. Його можна розглядати як самостійний історикомеморіальний об’єкт, центр культури, що відповідає викликам часу, має
власну особливу позицію в соціокультурному середовищі. Значно вплинула
на зміну естетичної концепції створення нової експозиції під час
реставраційних робіт і реконструкції музею робота архітектора, професора
Академії мистецтв України, Лариси Скорик. На думку З.П. Тарахан-Берези,
провідного наукового співробітника Шевченківського національного
заповідника, у 30-х роках ХХ століття образ національного музею як
Шевченківського Дому-Світлиці, створеного Василем Кричевським,
концептуально та естетично відрізнявся. Оформлення музею значно
відрізняється від його оформлення минулих років.
Характерною особливістю музею після останньої реконструкції стало
заповнення його вмісту аскетичними геометричними формами та
застосування переважно монохромних світлових поверхонь. Помітно
спрощені або повністю відсутні елементи декору, які превалювали в
попередніх експозиціях. Перетворення образу музею створює відчуття
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величі і монументальності споруди. Проте прикро, що в оформленні музею
зникли назавжди вітражі, створені Кричевським, дерев’яні бар’єри з його
візерунками, настельні розписи та стеля у вестибюлі. Створена експозиція
повертає відвідувачів до усвідомлення Тарасової могили як сакрального
місця, що вимагає збереження певних традицій, а не лише агітаційного
майданчика, яким могила стала у 20-і роки минулого століття.
Основою організації музейного простору є концепт «Муза», «Доля»,
«Слава». Діюча експозиція дещо містична, оскільки прагне ввести минуле у
теперішнє. Її стиль – це стиль задуму і символізму, поєднують уявне з
реальним. Після реконструкції основна ідея Меморіалу передавалася за
допомогою мистецьких інсталяцій: Камінь наріжний з китайкою і Вічна
поезія Тараса Шевченка на вічному небі, створена засобом проекції на
натяжну стелю, представляє собою небо з рухливими хмарками, на яких
невидима поетова рука пише віршовані рядки, як символ вічності
Кобзаревого слова [1]. Велика увага приділена сучасним технічним засобам,
зокрема життєвий шлях Тараса Шевченка, його поховання в Санкт-Петербурзі
і в Каневі. Історія Тарасової гори подані через відеоряд і мультимедійну
інформацію. Експонати і мультимедія взаємодіють у музейній експозиції,
створюючи єдиний естетичний експозиційний ряд із віртуальними і реальними
експонатами.
Оформлення вестибюлю характеризувалося наявністю між колонами
10 автопортретів Тараса Шевченка, виконаних на акриловій дошці лазерним
гравіруванням.
Уперше в музеї з’явився багатофункціональний зал для відзначення
ювілейних і пам’ятних дат, а також проведення урочистих і протокольних
заходів, прес-конференцій, наукових симпозіумів. Широко в залах музею
подано музичний супровід із творів композиторів-класиків та сучасників.
Залучення мультимедійних технологій, насичення експозиції електронікою,
усвідомлення техніки як необхідної складової сучасного музейного
простору суттєво вплинуло на естетику музейної експозиції. Створено новий
синтетичний тип музейної експозиції, в якому техніка, мистецтво, історія,
література виступили як рівноправні елементи. В експозиції використано
аудіо-візуальні програми, інтерактивні мультимедійні пристрої. Це, як
засвідчує практика, дуже вдалий засіб встановлення комунікації із дітьми,
молоддю, які обізнані з комп’ютерними технологіями.
Експозиція багатоярусна: «основні» експонати і лаконічний коментар
для швидкого огляду відвідувачів; експозиційний план другого ряду,
спеціальні розділи, і тач-скріни з доступом до бази даних – для усіх, хто
бажає глибше вивчити ту чи іншу тему. Технічні засоби в експозиції
використані як інструменти пред’явлення того матеріалу, що зберігається в
музейній колекції (меморіальні речі Т. Шевченка, кінофрагменти про нього,
фото, картини, книги). Вони виступають рівноправними учасниками
експозиційної «дії» поряд із традиційними музейними предметами. Кожен із
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семи інфо-кіосків містить ту інформацію, залежно від залу чи розділу, в
якому він знаходиться.
Нестримний рух життя вимагає створення концептуально та естетично
нових музейних експозицій. Так змінилася естетика оформлення вестибюля:
на даний час відсутні наріжний камінь з червоною китайкою та ряд портретів
Шевченка. Експозиція музею розвивається, змінюється, вдосконалюється.
На сучасному етапі науковцями музею, представниками влади, посадовцями,
працівниками культури та просто небайдужими людьми ведеться робота з
повернення до першоджерельної концепції, що репрезентують матеріали по
спорудженню музею Тараса Шевченка в 1930-х роках. Як відзначив
І. Ліховий, перший заступник Міністра культури, на церемонії відзначення
202-річчя від дня народження Тараса Шевченка, варто продовжити роботу
з втілення задумів архітектора Василя Кричевського. Він звернувся до
губернатора Ю. О. Ткаченка з проханням посприяти у поверненні до музею
фрагментів бар’єрів вестибюлю музею, виконаних у техніці інтарсії.
9 березня 2016 року було представлено експозиційний розділ «Історія
Шевченкової могили». В оновленій експозиції цього розділу значно ширше
представлено твори Тараса Шевченка. Серед останніх надходжень – чимало
видань, присвячених 200-річчю поета. Окрім багатьох музейних предметів,
які полюбилися і запам’яталися відвідувачам із попередніх експозицій,
привертають увагу ті, що з’явилися вперше, як-от: художнє полотно
Олександра Мельника «Шлях у вічність», на якому зображено Шевченкову
домовину під червоною китайкою в оточенні канівських дівчат у час
Останнього земного шляху Кобзаря на Чернечу гору; філософічно
наснажений автопортрет Токумі Айдзена з дружиною (Японія), що передає
сприймання «Кобзаря» Шевченка через архетипи орієнтальної культури.
Окремо представлено теми українського кобзарства, шевченківських
ювілеїв, сучасні події і традиції Тарасової гори. Одним із виразних штрихів
поширення сили Шевченкового слова в світовому духовному просторі стали
почуття корінної британки, відомої перекладачки творів Т. Г. Шевченка
англійською мовою Віри Річ (Елізабет Джоан Річ) (1936–2009) [8].
Шевченківський національний заповідник м. Канева існує і розвивається
в сучасних умовах розвитку ІКТ-технологій, створює та одночасно і
використовує інформаційно-культурний музейний простір. У своїй діяльності
активно включається у реалізацію різних музейно-інформаційних проектів.
Адже за ними – майбутнє музейної справи.
Сьогодення вимагає використання новітніх технологій як у
повсякденному житті, побуті, так і у створенні та оформленні експозицій
музеїв.
Музейна сфера є не тільки споживачем ІКТ для своїх потреб (облік та
каталогізація фондів, управління колекціями, збереження, атрибуція та
реставрація). Музейна сфера – одна з основних джерел мультимедійного
контенту, нових електронних продуктів та послуг для відвідувачів. У зв’язку
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з розвитком ІКТ музеї шукають і застосовують нові способи реалізації
одного з головних завдань – створення можливості доступу громадськості
до історичної та культурної спадщини [7].
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ХОРЕОГРАФІЧНИЙ ОБРАЗ ЯК ВТІЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНО-ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ
Українське народне танцювальне мистецтво, що відображає простір і
час у художніх образах та перетворює зовнішні культурні цінності в
морально-етичні надбання людини, є важливим комунікативним чинником
встановлення зв’язку з минулим, засобом гармонізації людини і природи,
способом розуміння своєї історії.
Вимогою часу стало звернення до духовних культурно-історичних
надбань українського народу, утвердження його національної самобутності
та самодостатності. Значна роль у цьому процесі належить народному
хореографічному мистецтву, як втіленню духовного досвіду нації.
Соціально-історичний досвід нації, умови її функціонування, психічний
склад – все це відбивається у хореографічному мистецтві, формуванні
відповідної системи виразних засобів і особливого типу пластичного
мислення.
Танцювальний образ, як виразник національного художнього мислення,
закономірно змінюється разом з ним. Модифікація художньообразного
мислення того чи іншого народу детермінується, у свою чергу, низкою
факторів: зміною економічних, історичних умов життя і взаємозв’язків з
іншими народами, трансформацією соціального змісту і національного
характеру. Танцювальний образ народжується у творчій уяві хореографа,
втілюється акторами і відтворюється в уяві глядачів. Відтак він являє собою
сплав образу-задуму (ідеї), образу-творення (художньо-пластичної
реалізації) та образу-сприйняття (результату художньої комунікації). Хоч
основою для створення образу є пластичні засоби (рухи, міміка, пози),
внутрішня його структура спирається на емоційне, життєве сприйняття живих
ситуацій.
Національні риси знаходять свій вияв як у змістовному наповненні, так
і у формі хореографічного образу. Забарвлюючи у відповідний колорит всі
його компоненти до найменших морфологічних часток, створюючи стійкі
пластичні звороти, мотиви впливають на лексику, стиль, темпоритм танцю.
Модифікація художньо-образного мислення того чи іншого народу
детермінується, в свою чергу, з цілою низкою факторів: зміною соціальноекономічних та історичних умов життя, взаємодії з іншими народами та
національним характером. У той же час хореографічний образ завжди несе в
собі загальнолюдські риси, «вічні» теми життя і смерті, радощів і суму.
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У структурі хореографічно-фольклорного образу знайшли відображення
різні форми зв’язку життєвої реальності та естетичного ідеалу. Для
мистецтва, в стилі і хореографічного, ідеал є формоутворюючим ядром,
що визначає всю систему цінностей. Сформована у народу уява про щастя,
життя та працю, відбилася як у створенні засобами хореографії ідеальних
образів, так і на естетичній оцінці різноманітних явищ дійсності. Ідеал завжди
був і залишається основою танцювального фольклору, надаючи
танцювальному образу те чи інше художньо-емоційне забарвлення.
Хореографічний фольклор створив багаточисельні образи дівчат
«весна-красна», «ясне сонечко», «ласкаве літо»; парубків: «соколи», «браві
козаки», «удальці», в яких знайшли втілення кращі риси характеру народу:
жіночість і хоробрість, краса і працелюбство, оптимізм і щірість.
В українських фольклорних танцях широко відбилися трудові процеси –
імітація тієї чи іншої дії: косовиця, снопов’язання, сіяння тієї чи іншої
культури, а також рухи шевця, бондаря, косаря, коваля («Шевчики», «Бондар»,
«Косарі», «Коваль» тощо).
У житті і побуті українського народу значне місце займали побутові
танці, що є невід’ємної часткою багатьох ритуалів, обрядів, звичаїв. У них
проявилась ментальність українського народу, героїзм, волелюбність,
оптимізм.
Історичні та соціальні особливості життя українського народу, його
національний характер, знайшли своє відображення в героїчних та козацьких
танцях «Козак», «Гонта», «На герць», «Опришки», «Довбуш», «Аркан» та ін.
Образи сміливих вояків і сьогодні хвилюють глядачів.
Народившись у глибині віків утверджуючись і розвиваючись,
український танець увібрав у себе місцеві, локальні, лексичні, структурнокомпозиційні особливості, манеру і форму виконання, музику районів де він
побутував, що вирізняє його з-поміж інших національних танців.
Зберігаючи свої особливості, розвиваючись у контексті загальноосвітніх
тенденцій, вдало поєднуючи традиції та інновації, українська хореографія
продовжує збагачувати свою художньо-образну палітру.
Життєздатність українського танцю як одного із пріоритетних видів
танцювального мистецтва залежить, насамперед, від того, якою мірою
відобразиться у ньому стиль нової епохи. Адже естетичний потенціал
народного танцю виявляється саме у його здатності в найбільш узагальненій
формі пластичного образу, відобразити стиль життя і характер народу,
інтегруючи в образній системі танцю архетипне і сучасне.
Зосереджуючи увагу, передусім, на фіксації, систематизації та сценічній
інтерпретації народного танцю, українські мистецтвознавці накопичили
значний фактографічний матеріал і теоретичні напрацювання, котрі є лише
підґрунтям для сучасних комплексних досліджень естетичної природи і
специфіки хореографічного образу в українському народно-сценічному
танці.
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Відзначаючи здобутки української народно-сценічної хореографії, слід
визнати: танець не відображає всіх епох історичного розвитку України,
скоріше тільки окремі, найяскравіші епізоди національної історії. Ще
меншою мірою знайшла своє відображення в народно-сценічному танці наша
динамічна й суперечлива сучасність. Наступ масової культури є тривожним
свідченням того, що в суспільстві руйнується усвідомлення ролі і значення
народної хореографії у процесах національного образотворення та
культуротворення.
Список використаних джерел
1. Авраменко В. Українські народні танки, музика і стрій: Кн. 1; 2 / В. Авраменко. –
Голлівуд, 1947. – 80 с.
2. Балог К. Розкриття джерел фольклорних танців Закарпаття / К. Балог // Стан
народної хореографії в Україні та перспективи її розвитку : матеріали наук.-практ. конф.
Київ, 28 лют. 2002 р. – К., 2002. – С. 69-70.
3. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю / Г. Боримська. – К.: Мистецтво, 1974. –
134 с.
4. Василенко К. Український танець / К. Василенко. – К.: ІПК ПК, 1997. – 282 с.
5. Верховинець В. Теорія українського народного танцю / В. Верховинець. – К.: Муз.
Україна, 1990. – 150 с.
6. Вірський П. У вихорі танцю / П. Вірський. – К.: Мистецтво, 1977. – 85 с.

Бровко Микола Миколайович,
доктор філософських наук, професор
Київського національного університету
культури і мистецтв

ЕСТЕТИЧНИЙ ІДЕАЛ І РОЗВИТОК
МИСТЕЦТВА В СУЧАСНОМУ
ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СОЦІУМІ
Мистецтво як на ранніх етапах свого генезису, так і в своїх
високорозвинених формах завжди функціонує, активно діє в соціокультурній
реальності як надзвичайно складна система. Досліджують естетичний ідеал
в аспекті становлення його як специфічного духовного феномена, що є
складною динамічною системою, яка постійно змінюється в контексті
розвитку культурно-історичних форм буття людини, і яка водночас справляє
значний вплив на ці самі форми. Предметом дослідницького інтересу є також
естетичний ідеал як такий, що уже сформувався і активно діє в процесі
художньої діяльності. Предметом уваги буде той аспект естетичного ідеалу,
суть якого зводиться до необхідності з’ясування його ролі, як такого
активного духовного феномена, що є підґрунтям активності мистецтва в
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соціокультурному процесі, і особливо це актуально для сучасного
глобалізованого соціуму. Якщо більше конкретизувати проблему, то нас
цікавитиме практично-дійова функція естетичного ідеалу як специфічної
детермінанти творчої діяльності в мистецтві, що виходить постійно за свої
межі і достатність якої ні в якій мірі не обмежується самою художньою
діяльністю.
Ідеал і дійсність – це своєрідні протилежності, котрі багатo в чому
суперечать одна одній. Ідеал усім своїм змістом спрямований у майбутнє і
вже одне це виключає випадкове, несуттєве, недосконале, тобто те, що
може бути притаманне дійсності. Водночас ідеал пов’язаний з дійсністю,
оскільки він розвивається на її основі, але він убирає в себе з дійсності все
те, що потенційно здатне породжувати більш досконалі форми реального
буття. Зв’язок ідеалу з дійсністю носить безпосередній характер, інакше
зайвою була б уся система духовної культури, яка фактично формулює
його як своєрідне продовження тенденцій розвитку дійсності і, водночас,
як такий духовно-практичний феномен, котрий постійно випереджає
дійсність. Реальний зв’язок ідеалу з дійсністю має досить опосередкований
характер.
В якості опосередкування може виступати часто значно
розвинена і розгалужена система сформованих соціально-практичним
життям людини форм культури, потреб, окремих видів діяльності. У такому
варіанті естетичного ідеалу, що є предметом нашої уваги, особливо
велика роль відводиться діяльності людини. Саме завдяки системі людської
життєдіяльності може в усій своїй повноті реалізуватись активна функція
ідеалу. Зв’язок ідеалу з дійсністю в мистецтві і в інших формах духовної
діяльності носить досить складний характер. Цей характер настільки
складний, що може бути досліджений найбільш адекватно у відповідній
теоретичній системі, якою є філософська наука.
Важливим у з’ясуванні активно-дійових параметрів ідеалу є аналіз його
практично-духовних основ. Духовно-практичні передумови активності ідеалу
ґрунтуються на низці сутнісних визначеностей. Насамперед, ідеал завжди
виступає певною метою для людини, суспільства. Якби ідеал не володів
характеристиками мети, то він, власне, перестав би бути ідеалом. Ціль, мета
закладена в ньому як його сутнісно-специфічна ознака. Ідеал, до якого не
прагнуть, якого не наслідують, який не намагаються реалізувати в дійсність
не є ідеалом. Для того, щоб бути таким він повинен мати характеристики,
які піднімають його над реальним, яке з часом втрачає якості абсолютно
необхідного і найбільш придатного. А це буде можливим лише тоді, коли
реальне буття усім своїм змістом здатне буде породити більш досконале,
прекрасне і т.п. Сама реальність до цього не здатна, але в ній завдяки формам
людської діяльності можуть бути об’єктивовані такі соціокультурні
багатозначності, які потенційно спроможні сприяти виникненню більш
прийнятних ідей, образів, що набувають рис ідеального, ідеалу.
Щоб стати метою ідеал повинен володіти характеристиками, що
відбивають певну міру його самодостатності. Останнє означає не що інше,
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як здатність ідеалу в специфічній формі віддзеркалити, з одного боку,
уявлення людей про найбільш досконале і прекрасне на певному етапі
соціального розвитку, а з іншого – бути тим необхідним моментом людського
життя, з яким людина може пов’язувати реалізацію своєї цілісної сутності.
Тому ідеал виступає як необхідність реально-практичного цілепокладання.
Звичайно, що все це етапи духовної діяльності, яка є обов’язковою ланкою
в процесі духовно-практичної діяльності, але вже тут є безпосередні виходи
на практичні смисли і значення. Вони виявляють себе в тому, що не
залишаються в якості елементів свідомості, які не потребують переходу із
духовного в реально-практичне. Усім своїм потенційним спрямуванням вони
повернуті до практичного буття людини.
Коли мова заходить про практичний бік того чи іншого духовного
феномена, то внаслідок певної логіки виникає бажання побачити як
безпосередньо духовне змінює реально-практичне. У цьому бажанні більше
виявляється логіки буденної свідомості, якій звично спостерігати конкретні
чинники, їх дію і результат такої дії. У випадку з’ясування активності
естетичного ідеалу логіки здорового глузду, буденної свідомості
недостатньо. Тут на першому місці опиняються ті специфічні характеристики,
що стосуються, насамперед, не того, як безпосередньо відбувається зміна
під впливом ідеалу самої дійсності, а які чуттєві відношення складаються
в цьому процесі. Усе, що змінюється, перетворюється людиною в дійсності
має не просто об’єктивний характер. У цьому складному процесі
перетворення зовнішнього по відношенню до людини предмета завжди
виявляється певний смисл і коли можна було б уявити таку ситуацію, що
реальні перетворення в об’єктивній реальності не підпорядковані певній
меті, конкретному естетичному ідеалу, то це був би фактично знеособлений
виробничий процес, який цілком можливий в умовах сучасних технологій,
але з якого випадає жива людина. Такий технологічний процес може бути
предметом творчої уяви митця, але він, як правило, несе в собі людський
смисл. Інакше подібний твір мистецтва був би абсолютно «неконтактний» з
людиною і не викликав би ніякого інтересу в читача, слухача, глядача.
Оскільки такі твори комусь цікаві, значить у них знаходить своєрідну
трансформацію певний естетичний ідеал тому, що людину завжди цікавить
у мистецтві не проста констатація одних подій, фактів, процесів, а,
насамперед, їх людський смисл, який можливо сформувати в культурі
завдяки усвідомленню ролі належного, ідеального. Зрозуміло, що
естетичний ідеал як фіксація найважливіших, найнеобхідніших моментів і
реального життя, і людських прагнень, сподівань, мрій заявляє про себе
як складна динамічна система, що органічно поєднує в собі об’єктивні і
суб’єктивні моменти. Ідеал являє собою досить рухому динамічну систему,
яка, однак, у своїй змінюваності постійно утримує достатньою мірою
визначувану константу, котра фокусується на тому, що вона є самоціллю
діяльності. Фактично це є процес духовного, ідеального цілепокладання,
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яке можливе лише як акт суспільної діяльності. Цілепокладання – це загальна
схема, що має безпосереднє відношення до формування ідеальних зразків
культури.
Динамізм ідеалу зумовлений факторами, що є основою його
формування та практичного функціонування. Відображаючи об’єктивну
дійсність, яка завжди постає через конкретно-історичні способи і форми
діяльності суб’єкта, ідеал містить у собі певний зріз практичних форм
освоєння людиною світу, тобто він так чи інакше віддзеркалює в собі
певний рівень людської практики і культури. Об’єктивний зміст ідеалу – це
не просто еквівалент того, що існує поза людиною. Об’єктивність змісту
ідеалу не вичерпується відбиттям об’єктивної дійсності. Творчо
відображаючи дійсний світ, ідеал виступає як особливе духовне утворення,
в якому органічно переплітається реальне і можливе, суще і належне. Таким
чином, будучи активно-творчим відображенням дійсності, ідеал втілює в
собі як об’єктивність, так і суб’єктивність, які є діалектичними моментами
його духовної форми існування. Він постійно виходить за межі реальносущого і, «розриваючи» з ним зв’язки виходить на простори потенційноможливого. В умовах глобалізованого соціуму це набуває особливого
значення, оскільки створення в сучасному світі універсальної споживацької
культури, приводить до формування гомогенних соціальних структур, і тут
неймовірно важливим є роль справжніх естетичних цінностей, що можуть
бути покладені в фундамент таких структур. Мистецтво спроможне
виконувати роль своєрідного самодостатнього засобу, що активно впливає
на формування нових соціальних глобалізованих структур.
Войтенко Богдана Петрівна,
магістр Інституту сучасного мистецтва
Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв,
науковий керівник – кандидат педагогічних наук,
доцент Садовенко С.М.

ТВОРЧІСТЬ ФРЕДДІ МЕРК’ЮРІ
У ФОРМУВАННІ ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.
Фредді Мерк’юрі (справжнє ім'я Фаррух Булсара) (1946–1991)
належить до числа тих людей, чия відсутність у світі стає відчутніша з часом.
Серед кумирів сучасного світу Фредді Мерк’юрі займає особливе місце.
Талановитий співак, володар найпотужнішого голосу в історії року, вокальні
та репертуарні можливості якого були безмежні. Артист однаково блискуче
співав в опері та у рок-н-ролі, виконуючи оперні арії з Монсеррат Кабальє,
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виступаючи в мюзиклі з Кліффом Річардом, експериментуючи в усіх жанрах.
Особливо важливим є те, що йому все вдавалося. Практично в кожному з
численних жанрів своєї творчості він зумів досягти досконалості, внісши
своє нове бачення, оригінальність, свіжу творчу струю. Його
нововведеннями потім користувалися сотні наслідувачів. Фредді створив
свій власний стиль у музиці, відеокліпах, що став відомим як стиль «Queen».
Отже, актуалізація творчості Фредді Мерк’юрі, розкриття
взаємозв'язків внутрішнього світу людини-творця з його композиторською
пісенною творчістю та вокально-артистичною діяльністю, популяризація
творчої діяльності співака і його авторської музики, зокрема, серед молоді
України, матиме позитивне значення для музично-творчих і культурномистецьких процесів і є своєчасною.
Звернення до теми «Творчість Фредді Мерк’юрі у формуванні
вокальної культури другої половини ХХ ст.» є актуальним також тому, що
саме у випадку з Фредді Мерк’юрі, як ні з ким іншим, проявляється
взаємозв'язок внутрішнього світу людини-творця з його композиторською
пісенною творчістю та вокально-артистичною діяльністю. Після смерті
лідера гурту вийшло багато видань, однак вони вважаються літературою
вельми специфічною. Втім деякі цікаві факти, викладені в цих виданнях, варто
знати. До таких джерел, зокрема, належать: книга голови міжнародного клубу
Queen Джекі Ган «Як це почалося»; прониклива книга Леслі Енн Джонс
«Фредді Мерк’юрі. Остаточна біографія»; книга Пітера Фрістоун, який був
близьким другом Фредді, «Фредді Мерк’юрі. Шоу має продовжуватися»;
твір Лори Джексон – «Queen: Кінець Ери (1990-1991)», книга «Фредді
Мерк’юрі. Життя за його словами» (збірка цитат, витягів з інтерв’ю та
рідкісних фотографій соліста групи Queen, Фредді Мерк’юрі) та багато інших.
Пропаганда творчої діяльності співака, його авторської музики серед
студентства, молоді України принесе позитивне значення для наших музичнотворчих і культурних процесів.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше актуалізовано
проблему визначення історичного місця видатного співака Фредді Мерк’юрі
для вокальної культури другої половини ХХ ст. та зроблено спробу дати
історично-наукову оцінку творчої діяльності великого артиста; поставлене
питання щодо докладного опису взаємозв'язку між глибоким внутрішнім
світом Фредді Мерк’юрі і його багатим творчим доробком; проаналізовано
вплив світоглядних принципів співака на його творче вираження, розкрито
взаємозв'язок між глибоким внутрішнім світом Фредді Мерк’юрі і його
багатим творчим доробком; подальшого розвитку набуло популяризування
вокально-виконавського доробку та пісенної творчості Фредді Мерк’юрі.
Практичне значення дослідження визначається спрямованістю
запропонованого дослідження на оптимізацію вокальної підготовки
майбутніх учителів музичного мистецтва, можливістю використання
матеріалів у подальших дослідженнях, застосуванні прикладів з пісенно237
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творчого доробку Фредді Мерк’юрі у процесі навчання з урізноманітненням
існуючих прийомів та методів навчання. Розкриття творчого становлення й
самобутності великого співака сучасності може стати прикладом для
студентської молоді щодо досягнення своєї індивідуальності і самобутності
як співака, музиканта тощо. Цінним є, перш за все, репертуар співака,
«секрети» його вокальної майстерності, його виконавські інтерпретації.
Пісенну творчість Фредді Мерк’юрі, її ідейне спрямування та творчу
діяльність вокально-інструментальної групи «Queen» треба оцінювати
окремо.
Багато чого у творчості Фредді Мерк’юрі і «Queen» є малодоступним
для розуміння, адже творчість Мерк’юрі і «Queen» неможливо зрозуміти
без знання античної міфології, символіки, астрології, середньовічної
західноєвропейської літератури, перської класичної поезії і героїчного епосу,
філософії, християнської релігії, класичного живопису і перської мініатюри,
опери та балету. І не можна навіть підходити до Мерк’юрі без знання
зороастризму. Приміром, що означає знаменитий герб «Queen»? Герб був
розроблений самим Фредді Мерк’юрі в 1971 році на основі астрологічних
знаків. Два леви в коронах з двох сторін підтримують корону, укладену в
медальйон у формі літери «Q». У верхній частині герба зображено полум’я,
з якого дістається краб, що обіймає своєю клешнею медальйон. Над
полум’ям і крабом розкинув крила дивний орлоподібний птах, із дзьоба якого
щось стирчить. У нижній частині герба розташовані фігури двох жінокангелів. Під зазначеними астрологічними знаками не народилися члени групи
«Queen» (рік Собаки, знак Діви): Брайан Мей – рік Свині, знак Раку
(англійське Краб); Роджер Тейлор – рік Бика, знак Лева; Джон Дікон – рік
Кота (Кролика), знак Лева. Отже, є інші значення.
Птах у верхній частині герба, схожий на орла, це – Сімург, священний
птах зороастризму, один з найдавніших символів іранської культури.
Найчастіше Сімурга зображують саме так, як його намалював Фредді – з
головою, крилами і дзьобом орла. Сімург є символом безсмертя, свободи
духовного від земного, божественності, духовної сили, перемоги духу над
злом і смертю. Сімург – посередник між небесним і земним світом. За
стародавнім зороастрійським повір'ям, Сімург переносить душі праведників
у рай. Сімург – вісник богів, пророк, віща птиця, пророкує майбутнє і знає
мову небес. Сімург вчить людей правді, добру і справедливості, приходить
їм на допомогу в скрутну хвилину, передає давню мудрість, заліковує рани,
рятує у важкі хвилини іранських богатирів, що борються зі злом.
Також Сімург – чиста вільна духовність, відлюдництво, невловимість.
Як в ісламі, так і в зороастризмі він асоціюється із безсмертям людської
душі, подоланням людиною своєї смертності. Як єгипетський Фенікс,
Сімург спалює себе на вогнищі та відроджується з попелу, і кожне його
перо, згораючи, дарує людям безсмертя душі, тому один з епітетів Сімурга –
той, що відроджується. Сімург зі змією в дзьобі (саме змія стирчить з його
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дзьоба на гербі) у зороастрійській символіці має те ж значення, що і в
християнській – Святий Георгій, який перемагає дракона. Це знак
божественної сили, безсмертя, духовної сили, перемоги добра над злом,
світла над темрявою, життя над смертю. Якщо зібрати все воєдино, то Сімург
на гербі означає боротьбу добра зі злом, зороастрійський знак божественності
і безсмертя душі, досягнення безсмертя через служіння Богу, божественну
допомогу і заступництво в боротьбі зі злом. Вогонь є знаком подолання
смерті, вічного життя, воскресіння і одночасно це фарр – давньоперський
символ божественного світла, божого благословіння, праведності і святості.
На перських мініатюрах фарр малювали над головою праведників і святих –
так, як малюють німб у християнському мистецтві. Краб, що викарабкується
з вогню – символ хоробрості і безсмертя, у християнській символіці це знак
воскреслого Ісуса Христа. У поєднанні з вогнем і Сімургом вся композиція
означає з’єднання в «Queen» зороастризму і християнства – двох релігій,
що борються зі злом, що служать Богу і дарують безсмертя душі. Мерк’юрі
декларує свій намір служити добру і боротися зі злом, домогтися влади на
землі і безсмертя на небі за допомогою цих двох релігій. Два леви, що
підтримують корону – старовинний геральдичний символ, що прикрашає
герби багатьох знатних родів Європи, як королівських, так і дворянських,
державні герби Великобританії і Нідерландів. На гербі «Queen» корона з
хрестами укладена в медальйон у формі «Q».
Цей подвійний знак став символом «Queen». Є знак «Q» – великої літери
в назві групи, просто декором, оформленням? Звичайно, немає. Цей символ
натякає на «монархічну» назву групи і її прагнення до лідерства в музиці, але
не тільки. Мало хто звертає увагу на те, що на гербі до літери «Q»
прироблений «помилковий хвіст». З таким же подвійним хвостом «Q» досить
часто фігурує в назві групи на синглах, майках і плакатах. Це не прикраса, а
відповідь на питання про назву групи – чому все-таки «Queen», а не «King»
(«Король»).
Пісні Мерк’юрі сповнені оптимізму і радості. На відміну від пісень
більшості рок-груп, які закликали до суїциду, Фредді писав пісні з закликом
відмовитися від цього вчинку. Мерк’юрі був чудовим композитором, міг
поєднувати в своїх піснях різні стилі: від опери до хеві-металу. У своїх віршах
Мерк’юрі цитував класичну англійську поезію, перські пісні і казки (яскравий
приклад того рання композиція «My Fairy King»), твори німецьких філософів.
З його нестримною фантазією і талантом Мерк’юрі міг перетворювати
концерти групи в яскраві, барвисті шоу. Його гнучкість дозволяла йому
здійснювати під час концертів або зйомок кліпів акробатичні трюки і балетні
піруети. Він танцював як східні танцюристи – всім тілом одночасно. Фредді
сам був режисером відеокліпів і використовував у них зороастрійську
символіку.
Творча спадщина цієї групи досить різноманітна – любовні балади,
молодіжні гімни, джази і блюзи, фривольні вуличні пісеньки і багато іншого.
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Торкнувшись цього найважливішого і ретельно приховуваного пласта, можна
зрозуміти відмінність групи «Queen» від решти західних рок-груп та вплив
творчості Фредді Мерк’юрі на формування вокальної культури другої
половини ХХ ст.
Гончарова Олена Миколаївна,
доктор культурології,
професор кафедри музеєзнавства
і пам’яткознавства
Київського національного університету
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МУЗЕЇ КІНО В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
З розмаїття музеологічних проблем в глобалізованому світі другої
половини ХХ ст. постає нова форма музеології, створена не за принципом
професійної практики (тобто музеології як комплексу інструментів, що
призводять до утворення музею і його роботи, як певної галузі), історії (в
значенні опозиції одного музейного ідеалу і реальності) або типології, але,
ґрунтуючись на історичній категорії музеальності. Показово, що розвиток
цієї теорії прийшовся на шістдесяті роки ХХ ст. в університеті в Брно, Чехії
[14]. Термін «музеалії» ввів до наукового дискурсу музеєзнавства чеський
дослідник Збінек З. Странський. У своїй роботі «Вступ до музеології» вже
в 1972 р. він пише, що не кожен музейний об’єкт («об’єкт колекції», «об’єкт
фондів», «матеріальні джерела фондів») має відмітні риси музеальності ...
тільки деякі елементи можна називати музейними предметами (музеаліями)
... І у виборі цих музейних експонатів головним є гносеологічне завдання
музеології та її об’єкта [13, с. 80]. Німецький музеолог Ф. Вайдахер,
розглядаючи музей як об’єктивацію музеальності, наголошує на особливому
ставленні людини до світу, яке пов’язане з матеріальними предметами
(музеаліями), «їхні ознаки можна пізнати гносеологічно та аксіологічно у
межах конкретної схеми суспільних відносин» [2, с. 32]. Нову парадигму
музеальності розвиває О. Сапанжа. У своїй докторській дисертації вона
розглядає музеалії як об’єкти з актуалізованою (або потенційною) музейною
цінністю: «Морфологія музейності пов’язана з виділенням тих сфер життя
людини, які можуть бути представлені в матеріальних пам’ятках (об’єктах) –
музеаліях і в подальшому зафіксовані завдяки виокремленню цих пам’яток
з контексту утилітарного використання» [7, с. 12]. Запропоновані тези мають
на меті певним чином заповнити цю лакуну теоретичного аналізу музеїв кіно
в історико-культурному вимірі.
Праць, присвячених музею кіно, обмаль [3; 4; 5]. Окремі з них існують
у жанрі інтерв’ю, якими, наприклад, є бесіди С. Ішевської і А. Сопіна або
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Н. Димшиць і О. Трошина з відомим російським кінознавцем і водночас
практиком музейної справи в галузі кінематографії Н. Клейманом,
надруковані в «Киноведческих записках» [4; 5]. Окремо варто відмітити працю
українського мистецтвознавця, філософа культури С. Безклубенка, яка
присвячена українському кіно [1]. У фундаментальній праці К. Хадсона
«Впливові музеї» [8], яку можна вважати енциклопедією історії музейної
справи, серед класифікаційних груп і тридцяти семи музеїв різного профілю
немає навіть згадки про такий вид музею, як музей кіно.
Так, Національний музей кіно в Турині – найбільший на європейському
континенті – створено тільки в 2004 р., утім, одразу набув неабиякої
популярності: нині належить до двадцяти найвідвідуваніших музеїв Італії і є
одним з найвідоміших музеїв кіно у світі. Пізніше створено Китайський
національний музей кіно (2005 р.) і Лондонський Музей рухомого
зображення (2008 р.). Навіть ті музеї кіно, які засновано раніше, незважаючи
на свою назву, часто працюють як синематеки (наприклад, Берлінський Музей
кіно і телебачення відкрито у 2000 р. як підрозділ Німецької синематеки,
яка існує з 1963 р.). Французька синематека, яку ще називають Музеєм кіно
Анрі Ланглуа, заснована в 1936 р. (у ній – найбільший фільмофонд у світі –
60 тис. кінофільмів). Німецький музей кіно у Франкфурті (1984 р.) налічує
20 тис. фільмів. В Австрійському Фільммузеумі (1964 р.) фільмофонд
становить 25,5 тис. фільмів [11]. Нью-Йоркський музей рухомого
зображення (Museum of the Moving Image) (1988 р.) налічує 17 тис. фільмів
[10], Нідерландський Фільммузеум (1952 р.) в Амстердамі – 37 тис. фільмів.
Популярними є також Музей кіно в Ризі та Музей історії Білоруського кіно
в Мінську.
В Україні функціонує Музей кіно в Одесі, розташований на території
Одеської кіностудії. У ньому можна ознайомитися зі світлинами, в яких
відображено історію кіностудії, та іншими експонатами, зокрема справжніми
реліквіями. Утім, стан музею задовільний, хоча Одеська кіностудія є
найдавнішою в Україні.
Останнім часом почали створюватися меморіально-кінематографічні
музеї, за аналогією з літературно-меморіальними, в яких реалізовується
концепція увічнення пам’яті про видатного діяча кіномистецтва в
автентичному середовищі його життя та в поєднанні з кінематографічними
творами. Варто відмітити, що при багатьох кіностудіях є свої синематеки,
однак це не означає наявності музею кіно, адже не слід зводити музей кіно
до синематеки (фільмотеки). Зібранням кінострічок, яким є фільмотека,
музей не обмежується.
Утім, навіть раніше вирішення завдання зберігання кіноплівок, тобто
фактично їх архівації, радянські діячі кіномистецтва порушили питання щодо
створення музею кіно. Започаткував цю справу Г. М. Болтянський (1885–
1953), саме його можна вважати засновником першого радянського, а
згодом російського музею кіно. Уже на тому етапі Г. М. Болтянський
241

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
розробив структуру музею таким чином, щоб розмістити й класифікувати
всі можливі об’єкти, пов’язані з виробництвом і презентацією кінофільмів.
Музей кіно мав складатися з таких структурних одиниць: 1) бібліотеки;
2) фототеки; 3) фільмотеки (еквівалент нинішньої «синематеки» – О. Г.);
4) плакатотеки; 5) апаратури (нині – «технічний фонд» – О. Г.); 6) макетів,
ескізів, креслень, костюмів, декорацій (нині – «образотворчий фонд» –
О. Г.); 7) документів. Ще в цьому проекті від 1928 р. Г. М. Болтянський
окреслив тематику постійних експозицій музею [5, с. 38-39]. Ця концепція,
розроблена ще за часів «Великого Німого», відзначається універсалізмом і
передбаченням багатьох напрямів спеціалізацій сучасних музеїв кіно. Утім,
на нашу думку, не здійснено значної роботи музеїв кіно: збирання,
збереження і демонстрація кіноплівок, тобто тих носіїв віртуального
мистецтва, без яких кіно не існує.
Після нього до цієї теми звертався науковий директор
Держфільмофонду СРСР О. В. Мачерет. У проекті музею його авторства
(від 1957 р.) передбачена така структура: науковий відділ російського
дореволюційного і радянського кіно; науковий відділ іноземного кіно; відділ
техніки, технології й економіки кіновиробництва; експозиційний і культурномасовий відділ [6, с. 54]. Розробки авторів обох концепцій стали основою
Державного центрального музею кіно. Продовжувачем справи Г. М. Болтянського
і О. В. Мачерета, організатором і багаторічним директором музею став
Н. Клейман. Розробки узагальнено і глобальніше структуровано. Усі
структури зведено до трьох основних: 1) фондові колекції; 2) синематека
(система залів перегляду з киносховищем); 3) експозиції (постійні і
тимчасові) [4, с. 111].
У 1923 році було засновано державний музей театрального, музичного
та кіномистецтва України, спочатку як театральний музей при Мистецькому
об’єднанні «Березіль», що очолював видатний діяч українського театру Лесь
Курбас. Серед директорів музею варто відмітити В. С. Василько-Міляєва,
П. І. Руліна, І. Б. Дробот.
Нині розрізняють два підходи щодо розуміння сутності синематек.
Перший – майже тотожний кіноархівам. Другий – синематеки як
демонстраційні установи, щось на зразок кінотеатрів, системи кінозалів, у
яких демонструються фільми. У такому разі синематеки є структурними
підрозділами не тільки музеїв кіно, але й кіноархівів, у той час, як у першому
значенні, кіноархіви тотожні синематекам. Представники другого підходу
до розуміння суті і призначення синематек вважають їх однією з «активних
форм культурно-просвітницьких організацій, робота яких основана на
впливовій (сугестивній) силі кіно і колективного кіносеансу» [12, с. 131].
Поряд з реальними експонатами музею кіно існують експонати віртуальні:
це фільми як інсталяції, інші віртуальні частини експозиції. Так, можна
переглянути на моніторі в медіатеці музею фільми-каталоги (давно вже
проводяться віртуальні екскурсії в музеях світу через інтернет).
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Відбувається віртуальне розширення експозицій завдяки таким фільмам,
адже для кожного виду кіно має бути спеціальний підрозділ у базі даних
віртуальних експонатів. Такий фільм можна назвати екранним експонатом
музею кіно. Таким чином, музеалії або експонати музею кіно можна поділити
на дві категорії: речові або матеріальні, зокрема документи, та віртуальні,
нематеріальні.
Отже, музей кіно – це синтетичний музей, який поєднує ознаки
художнього і технічного музеїв. З одного боку, музей кіно є видом художніх
музеїв, оскільки кіно – вид мистецтва. З іншого – сам цей вид мистецтва не
існує без технічної і технологічної основ. Особливістю експонатів музеїв
кіно є їх синтетичність, багатошаровість експозиційних об’єктів, що
зумовлено мультигенетичністю його музеалій. Музеалії більшості
«традиційних» відділів музеїв кіно – ізофондів, релікваріїв, відділів техніки
і технології кіновиробництва, плакатотек тощо – представлені матеріальними
об’єктами. Інваріантною складовою музею кіно є синематека, фонди якої
становлять екранні експонати, які є віртуальними. Таким чином, музеалії
синематек – віртуальні експозиції музеїв кіно, представлені екранними
експонатами.
Висвітлення питання статусу музеїв кіно в глобалізованому світі,
законодавчих критеріїв його набуття та кола об’єктів, що належать до цієї
категорії, потребують окремого ґрунтовного аналізу і становлять
перспективу подальших досліджень.
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МИСТЕЦТВО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО
СУСПІЛЬСТВА: ТРАНСФОРМАЦІЇ І ТРЕНДИ
Стрімке поширення електронних технологій та віртуалізація
культурного простору призвели до стрімких трансформацій у сфері
мистецтва: на стику віртуального і реального простору з’являються нові
форми і види мистецтва, змінюється роль і призначення глядача. Як влучно
зазначив В. В. Гончаров, «нині можна спостерігати розхитування і руйнування
традиційних засобів художніх мов класичного мистецтва, спроби пошуку й
формування нових принципів, прийомів і способів неутилітарної артдіяльності, вироблення принципово інноваційних парадигм творчої діяльності
тощо» [4, с. 60–61].
Мистецтво є естетичним відображенням наших уявлень про себе і світ
навколо нас та відчуття себе у цьому світі. Отже, зміни, що їх зазнає світогляд
людини в добу глобальної інформатизації, неминуче призводять до
трансформацій у світі мистецтва – ренесансу та розвитку тих його видів, які
найбільшою мірою відповідають духовним та інтелектуальним потребам
сучасної людини.
Прискорення темпів суспільного буття, стрімка зміна реалій і
необхідність постійно адаптуватися до цих змін логічно проявляються в
мінливому та онлайновому характері творів мистецтва, які створюються і
існують «тут і зараз». Кінетичні скульптури, картини з піску (пісочна
анімація) або на воді (мистецтво ебру) – з використанням матеріалів, які
уособлюють для нас плинність буття і невблаганність часу, – зникають майже
одразу після створення і цінність твору полягає не стільки в передачі певних
смислів та естетичних смаків завдяки збереженому відбитку, скільки в тому,
що він створюється в нетрадиційний спосіб з використанням нетрадиційних
матеріалів просто в режимі онлайн на очах у глядача і по тому зникає.
У такому контексті мистецтвом стає не сам твір, а, власне, прискорений
процес його створення автором і споглядання цього процесу глядачем. Ілюзія
присутності при створенні таких творів іншими досягається через залучення
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додаткових техніко-технологічних інструментів – відеокамери, цифрового
середовища, відеохостингу. Фіксація такого твору на якомусь носії – папері,
деревині, шкірі – стає ніби втіленням давньої людської мрії «зупинити ту
мить, яка прекрасна».
Інше прагнення – розширити межі простору – проявляється в
інформатизації мистецтва та інтеграції реального і віртуального просторів.
Технології віртуальної реальності дають змогу перенести творчу майстерню
митця в цифровий простір. За словами Рікарда Стайбера, віце-президента
HTC, «найбільше у цій віртуальній реальності захоплює те, що ми вперше
змогли з’єднати уяву і реальний світ. Митці занурюються у віртуальний світ,
щоб створити нові експонати. А потім ми їх повертаємо з віртуальної
реальності у реальний світ, друкуючи їхні мистецькі витвори у 3D, перші у
світі» [2]. Віртуальна творча майстерня передбачає використання
спеціального програмно-технологічного забезпечення, зокрема програм для
малювання (Tilt Brush) та для моделювання в 3D (Kodon), а також окулярів
віртуальної реальності. Зокрема, запропонований на початку 2016 р.
компанією Google інноваційний програмний застосунок 3D пензлик Tilt
Brush, поєднаний з окулярами віртуальної реальності від компанії ЕйчТіСі
(HTC), дає змогу малювати 3D малюнки, які можна обходити.
У квітні 2016 р. в Петербурзі була організована одна з перших виставок
віртуальної реальності «Метаформи» – інтерактивний проект Центра МАРС
і творчого об’єднання «Артмоссфера» [3].
Інтеграція технологій відкриває нові можливості й для сценічного
мистецтва, даючи змогу створенню ілюзій перенесення реальної людини у
вигаданий світ, або ж елементів цього світу – в реальний простір. Яскравим
прикладом успішного використання такого інтегративного підходу стали
постановки лондонської театральної компанії «1927» та приклади медіа-арт
перфомансу. Причому в другому випадку поряд з інтегративним підходом
виразно проявляється тренд симуляції та імітації, коли на сцені за допомогою
цифрових технологій імітується, наприклад, дощ, вітер, хуртовина, які стають
активними компонентами перфомансу і надають виставі сенсу.
У цьому контексті згадується Френк Уебстер, який звертав увагу на
тяжіння до симуляції та імітаційний характер постіндустріального
суспільства, на те, що інформаційна перенасиченість має своїм наслідком
втрату знаками свого початкового значення. Він зазначав: «Знаки раніше
щось позначали (одяг, наприклад, позначав статус, політична заява – певну
філософію). Однак в еру постмодернізму ми опинилися в такому
приголомшливому павутинні знаків, що вони втратили свою знаковість.
Ці знаки надходять з різних сторін, вони різні, вони швидко змінюються,
суперечать один одному, і в результаті їх здатність означати потьмяніла»
[5, с. 29].
Ф. Уебстер говорить про початок епохи «видовищ», коли людина чітко
усвідомлює штучність знаків, котрі її оточують, імітаційність заяв, іміджів
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і подій, включно із знаками, з яких вона конструює себе сама (образ
успішного бізнесмена, турботливого батька, закоханого чоловіка тощо).
«У результаті знаки втрачають своє значення і люди просто вибирають
те, що їм подобається (зазвичай ці значення різко відрізняються від того,
що вкладалося в знаки спочатку). А потім, зібравши всі знаки для будинку,
роботи і самих себе, вони радісно буйствують, «граючи» змішують різні
образи, які не становлять різних значень, отримують задоволення з пародій
і компіляцій», – резюмує соціолог [5, с. 30].
Детальний аналіз соціально-психологічних витоків та інформаційнокомунікаційної природи симуляції в добу постіндустріального суспільства
подав Жан Бодріяр у філософському трактаті «Симулякри і симуляції»
(1981 р.). Він зазначав: «Голограма – досконалий образ, а так само кінець
уявного. Або, скоріше, це не образ взагалі – реальне лазерне середовище,
концентроване, квінтессенціальне світло, світло, яке перестало сприйматися
зором або відбиватися, абстрактне світло симуляції. Лазер/скальпель.
Світлова хірургія, спрямована в даному випадку на оперування копії: вас
оперують з метою видалення копії, як якщо б вас оперували з метою
видалення пухлини. Копію, яка ховалася всередині вас (вашого тіла, вашого
несвідомого) і таємна форма, яка як раз і живила ваше уявне, за умови, що
вона залишиться таємницею, цю копію видаляють за допомогою лазера,
синтезують і матеріалізують перед вашими очима так, щоб ви могли пройти
крізь неї і потрапити по той бік. Історичний момент: відтепер голограма
виступає складовою частиною того «підсвідомого комфорту», який є нашим
призначенням, цього щастя, яке урочисто присвячується відтепер
ментальному симулякру й феєрії спецефектів, які наповнюють навколишнє
середовище» [1].
Мистецькими проявами відчуття втрати реальності сучасної людини,
її тяжіння до імітаційності та симуляції стають, зокрема, т. зв. «симулякри»,
стріт- та боді-арт.
Отже, у мистецтві постіндустріального суспільства виразно
проявляються такі загальні тренди, як інтерактивність, імітація, мобільність,
інтегративність, гуманізація технологій і технологізація гуманітарної сфери,
принцип «тут і зараз» або онлайновий характер мистецьких творів у реальному
просторі.
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ХАЧКАР ЯК РІЗНОВИД САКРАЛЬНОГО
МИСТЕЦТВА ВІРМЕНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
В УКРАЇНІ
Хачкар – дослівно перекладається як кам’яний хрест і має вигляд
кам’яної стели з різьбленим зображенням хреста. Цей зразок сакрального
мистецтва має не лише неповторний вигляд прямокутного чи
хрестоподібного каменю, а й відображає орнаменти і візерунки стародавньої
вірменської культури. Мистецтво створення хачкарів у 2010 р. включено у
репрезентативний список ЮНЕСКО по нематеріальній культурній спадщині
людства.
Хачкари в Україні досліджували такі науковці: Я. Дашкевич (хачкари
Львова та Кам’янця-Подільского), І. Гаюк (виявлення пам’яток матеріальної
культури), Т. Саргсян (в контексті комплексного аналізу монастиря Сурб Хач),
А. Байбуртський (хачкари та розписи вірменського храму Знамення Божої
Матері у Грушівці) [2], А. Гаврилова (хачкари з фондів Феодосійського
краєзнавчого музею) [3], М. Арсенян (аналіз хачкарів в Україні з точки зору
храмової архітектури). Відомості про хачкари України містяться у
картографічних матеріалах та туристичних буклетах.
Найчастіше спорудження хачкарів присвячується масштабним подіям
в житті вірмен (Геноцид, землетрус), закладенню церкви, жертвам війн, чи
окремій людині. Будь-який хачкар (окрім надгробка) після встановлення має
бути освячений Владикою вірменської церкви.
Поява хачкарів в Україні пов’язана з розселенням вірмен вздовж
торговельних шляхів та через спустошувальні війни і нашестя на територію
Вірменії. Частина древніх хачкарів була привезена на українські землі,
зокрема, до Криму, з Вірменії [9, с. 28]. Автором було виявлено фрагменти
хачкару, які зберігаються в фонді Маріупольського краєзнавчого музею і
датовані 1682 р. [7, с. 46]. Також, численні хачкари у фондах вітчизняних
музеїв було виявлено І. Гаюк [4, с. 142, 150]. Я. Дашкевич зазначає, що
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хачкари, знайдені на кладовищі села Вірмени (нині Залісся) дещо відрізнялись
від хачкарів Вірменії, які мали подовжений низ і верх. Вчений робить
висновок, що в період XIV – поч. XVII ст. спостерігається пожвавлення
вірменських переселенців, що відображається, у тому числі, й у численних
хачкарах, створення яких припадає на зазначений проміжок часу [6, с. 138].
Продовжуючи давні традиції, вірмени в Україні встановлюють хачкари
і дотепер. В умовах національного, державного і культурного відродження
України, та завдяки її сприятливій етно-релігійній політиці, після 1994 року
спостерігається активізація діяльності вірменських громад. Такі зміни
призвели до збільшення кількості культурно-релігійних пам’яток. За роки
незалежності в Україні було споруджено більше 45 хачкарів (не враховуючи
надгробки). За допомогою звернення до Глави Української єпархії
Вірменської Апостольської церкви в Україні та наданій ним первинній
інформації, автором було досліджено хачкари, їх локацію, призначення та
хронологічні дані щодо освячення. Найбільша кількість хачкарів
зосереджена на сході, півдні та південному сході України, що пов’язано з
чисельністю та активністю вірменських громад.
У Святогірську знаходяться два хачкари: один – встановлено у 2006 р.
на подвір’ї Святогірської лаври, а у 2007 р. зведено надгробний хачкар біля
вірменської каплиці. В Макіївці знаходиться чотири хачкари на території
Святої Вірменської церкви. Усі чотири встановлені у 1998 р. Перший хачкар –
подарунок від ширакців; другий – «Аменапркич» (рідкісний вид хачкару, яких
у Вірменії нараховується лише 3, ще один знаходиться в Україні); третій – у
формі вірменської літери «Е» (вірменською це ім’я Імануїл, що означає «Бог
з нами»). Четвертий хачкар присвячений жертвам Геноциду. В Єнакієво
знаходиться хачкар від родини Кечіян для члена сім’ї, створено в 2010 р.
24 квітня 2016 р. в Єнакієво встановлено хачкар в пам’ять про 100-ліття
Геноциду вірмен та невинних жертв Донбасу. В Шахтарську знаходиться
хачкар, присвячений геноциду вірмен, споруджений у 2013 р. В Костянтинівці
зведено два хачкари: у 2013 р. та у 2014 р. (присвячені жертвам землетрусу
в Гюмрі у 1998 р.). В Луганську знаходяться два хачкари: перший створено
у 2006 р. від родини Асатрян своєму родичу, другий присвячено церкві
Луганська від Святого Ечміадзіна, на місці, де має розпочатись її
будівництво.
Маріупольський хачкар, освячений у 2006 р. в пам’ять про жертв
Геноциду, знаходиться у дворі каплиці «Аменайн Србоц». В Миколаєві
знаходяться три хачкари: перший – присвячений жертвам репресій
1936–1939 рр., другий – до 100-ліття річниці Геноциду вірмен (споруджено
у 2015 р.). Третій – присвячений українцям, росіянам, вірменам та іншим
невинним жертвам сталінських репресій. У Дніпрі знаходяться два хачкари
на території вірменської церкви ім. Святого Григорія Просвітителя. Перший
споруджено у 2007 р., присвячено невинним жертвам вірменського народу,
другий – у 2015 р., до 100-ліття Геноциду. В Нікополі у 2008 р. освятили
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хачкар в пам'ять про жертв Геноциду вірмен [5]. 4 січня 2011 року пам’ятник
українсько-вірменської дружби було зруйновано вандалами. В Одесі
знаходяться п’ять хачкарів. Три з них споруджено у 1995 р. Перший –
присвячено жертвам землетрусу в Гюмрі. Два хачкари зведені на честь
відкриття вірменської церкви ім. Святого Григорія Просвітителя. В 1998 та
2015 рр. споруджено два хачкари, в пам’ять про жертв Геноциду. В Запоріжжі
зведено два хачкари на території церкви святої Богоматері Марії. Один з
них присвячений жертвам Геноциду.
Дещо менше хачкарів знаходиться на півночі та в центрі України.
У Харкові зведено два хачкари: перший – встановлено на території
вірменського храму 1 липня 2001 р., в день святкування 1700-ліття прийняття
Вірменії християнства. Другий хачкар зведено 24 квітня 2015 р., присвячено
100-літтю Геноциду вірмен. В Полтавському міському сквері знаходиться
хачкар, споруджений у 2015 р. до 100-річчя пам’яті жертв Геноциду вірмен.
В Черкасах хачкар встановлено у 2005 р., до дня пам’яті 90-ліття жертв
Геноциду вірмен. Чернігівський хачкар у дворі церкви Різдва Христова
(2016 р.) – присвячений Геноциду вірмен. В Кропивницькому хачкар
встановлено до 100-ліття Геноциду, освячено у травні 2015 р. Також,
нещодавно зведено хачкари у с. Райки Бердичівського району (11 жовтня
2016 р.), та в м. Славутич (2016 р.).
У Києві освячено три хачкари. Два з них – на території Вірменської
церкви, що знаходиться на етапі спорудження. Хачкар збудовано на місці де
розпочалось будівництво храму. Другий хачкар присвячено пам’яті жертв
Геноциду вірмен. Третій хачкар зведено у 2016 р. у сквері біля Костьолу.
На Поділлі хачкари знаходяться у Хмельницькому (встановлено у
2015 р. до 100-річчя пам’яті жертв Геноциду), Вінниці (2016 р. пам’яті жертв
Геноциду) та Бережанах (2015 р. до 100-ліття річниці Геноциду).
На Західній Україні хачкари знаходяться в Ужгороді (зведено 2015 р.
до 100-річчя пам’яті жертв Геноциду), Чернівцях (2015 р. з нагоди
25-ої річниці землетрусу в Спітаку) та Львові. Львівські хачкари знаходяться
у дворі Вірменського Катедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці.
Один з них привезено з Вірменії до 90-ліття Геноциду вірмен. Освячено у
2006 р. [8, с. 30]. Ще один хачкар зведено у 2016 р. і присвячено захиснику
батьківщини. Окрім зазначених пам’яток є дані щодо численних хачкарів на
подвір’ях готельно-ресторанних закладів і на кладовищах. М. Арсенян
зазначає, що в Україні також є низка вмурованих хачкарів (у храмі Сергія,
Іоанна Предтечі у Феодосії, Сергія та Параскеви П’ятниці у Тополівці,
Благовіщення Пресвятої Богородиці у Кам’янці-Подільському, львівському
вірменському кафедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці, храмів
у Грушівці, Білгороді-Дністровському, монастирі Сурб Хач біля Старого
Криму) [1, 30].
Дослідження сучасних хачкарів України висвітлює один з
перспективних напрямків виявлення інших пам’яток вірменської культури і
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введення цих даних в науковий обіг. Акцентуючи увагу на встановлених
протягом 1995- 2016 рр., хачкарах, автором було виявлено тенденцію
зростання кількості пам’яток в Україні. Однак кількісна та якісна
характеристика встановлених у цей період хачкарів не відобразилась в
науковій літературі. Саме в цьому вбачається основне завдання дослідження.
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АМЕРИКАНСЬКА МАС-КУЛЬТУРА
У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
В епоху постмодернізму сучасний світ переживає американський вплив,
зокрема, у формі американізації [8, с. 26-32] релігії, мистецтва та
інформаційного простору, причому з метою обґрунтування месіанського
призначення США залучаються сучасні артефакти (макдональдизація, кокаколонізація, барбізація, діснейлендизація, голлівудизація і сімсонізація
світу). При цьому релігійний антиамериканізм (наприклад, у формі
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антипротестантизму та антикультізму) може доповнюватися
антиамериканізмом естетичним (коли американське мистецтво трактується
як антимистецтво, естетика – як антиестетика). Зображення мистецтва
можуть піддаватися конс’юмеризму, при якому товар часом стає мистецтвом,
а мистецтво – товаром: в даний час ринковий інструментарій, реклама, медійна
сфера, кіберпростір часто виступають як резервуар і засіб відтворення
художніх образів.
Так, в деяких випадках американізація релігії і мистецтва (наприклад,
якщо мати на увазі такий його елемент, як реклама) може поставати як
макдональдизація. У Саудівській Аравії та інших мусульманських країнах
«McDonald's» закривають по п’ятницях і п’ять разів щодня на молитву,
«McDonald's» був перейменований в «McKocher» в Єрусалимі відповідно
до пропозиції офіційної влади, меню мережі стало кошерним, а в Індії в
меню входять вегетаріанські страви з приставкою Mc-. Говориться також
про «макдональдизацію церкви» та «духовний Діснейленд» [9].
Однією з форм американізації (також в рекламному контексті) є і кокаколонізація: у багатьох мусульманських країнах здійснюється бойкот
«Макдональдс», як і «Кока-Коли» і «Пепсі-Коли» (ці товари набули
мусульманських назв «Мекка-Кола», «Умма-Кола», «Замзам-Кола»).
В антиамериканській літературі поширюються судження, нібито «Кокаколою» володіють мормони, фанту придумали нацисти, а дзеркальне
відображення логотипу містить антимусульманську прокламацію. «Кокакола» «прибрала до рук» навіть Санта-Клауса: ще в 1931 р. для
американського Діда Мороза було спроектовано звичний тепер червонобілий костюм.
З точки зору американізації релігії і мистецтва в сучасному світі,
особливо пильну увагу доцільно приділити такому її естетичному вислову,
як барбізація. Як відомо, «глобальна» лялька Барбі несе в своєму образі
риси американського культурного месіанізму, будучи найпопулярнішою в
світі іграшкою: лялька продається в 150 країнах світу і навіть «відкрила»
власну сторінку в Інтернеті (http://www.barbie.com/), яку щомісяця
відвідують понад 50 млн. чол., кожну секунду в світі продається дві ляльки;
за 50 років компанія «Mattel» продала понад мільярд Барбі. У наші дні
продукція Барбі дуже широка і різноманітна: продаються комп'ютерні ігри
про Барбі, щомісячні журнали, вийшло понад 30 мультфільмів про її пригоди.
Репрезентація образу Барбі воістину різноманітна: зокрема, вона була
стюардесою «American Airlines», касиром в «McDonald's» і чотири рази брала
участь у виборах президента США як незалежний кандидат (модель «Барбіпрезидент» в трьох варіаціях: білошкіра блондинка, латино і
афроамериканка). Є і Барбі – Статуя Свободи [11]. В кінці 1980-х рр.,
віддаючи данину епосі закінчення холодної війни, Барбі «брала участь в
самітах» і «була присутня» під час руйнування Берлінської стіни. З’являлася
лялька в поліцейській формі, в космічному скафандрі (в 1965, 1984 і 1986 рр.),
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і в спорядженні бійця американського спецназу, причому її армійський
костюм був офіційно схвалений Пентагоном: в армію Барбі «пішла» служити
в 1992 р. медсестрою (проте відразу «потрапила» на фронт, «взявши участь»
в операції «Буря в пустелі»).
В уявленнях антиамериканістів Барбі ставала плодом масонської змови
(її автор Рут Хендлер – єврейка російського походження), результатом
розробок радянських спецслужб [6]. Політкоректні часи вимагали випуску
темношкірих, жовтошкірих і червоношкірих Барбі, а ринок, що розрісся –
Барбі більше 50 національностей, причому лялька «заговорила» різними
мовами. Незважаючи на міжнародний статус, Барбі залишається
американської лялькою, виразом самого духу Америки, що знайшло
підтвердження під час святкування 200-річчя США: в урочисто закладеній
«капсулі часу» поряд з копією Декларації незалежності та іншими
національними реліквіями знайшлося місце ляльці.
Окрім патріотичних рис, імідж «глобальної» ляльки найчастіше включає
і віру в Бога. Так, Барбі «вирішила» стати служницею Єпископальної Церкви
США – ляльку забезпечили повним гардеробом священицького та
єпископського убрання: сутана на кожен сезон, чорна священицька сорочка
з реверендкою, ноутбук з підготовленою проповіддю, мініатюрна Біблія і
навіть кадило. Після публікацій про Барбі в наряді священика в соціальній
мережі «Facebook» з'явилася навіть група «друзів єпископального священика
Барбі», причому число її прихильників постійно зростає. У планах авторки
ляльок – і інші клірики Єпископальної Церкви США: єпископафроамериканка Барбі, її молодша сестра Келлі – вівтарниця, Кен –
настоятель собору, його друг і диякон-афроамериканець Стівен [5].
Чинником американізації релігії і мистецтва може виступати також
Голлівуд. Бренди та держави часто ідентифікуються у свідомості світового
споживача: «Microsoft», «Walt Disney» і «Warner Brothers» є найпомітнішими
«дипломатами» США в онлайновому середовищі, а нове покоління
інформаційних воєн і пресинг високотехнологічної пропаганди свідчать про
те, що XXI ст. є мультимедійним століттям.
Міркуючи про голлівудизацію світу та звертаючи увагу на те, що
політика в Америці є і частиною шоу-бізнесу, О. В. Кільдюшов зазначає,
що США – майстер самоінсценування і голлівудізації реального стану речей:
в ході голлівудізації політичного життя самі політики все більше
перетворюються на акторів, які рекламують себе в медіа-постановках і шоу
(«Голлівуд –демократія»). А. Кончаловський неодноразово порівнює
Голлівуд з «Макдональдс», в результаті така «посткультурна» країна, як США,
переконала цілий світ, що Америка з її традиційним набором «свободаджинси-кока-кола» – це «круто». «Культурний закуток» Європи перетворився
на світовий центр виробництва культурних змістів саме завдяки Голлівуду.
Голлівуд давно перестав бути просто «фабрикою мрій», він перетворився на
інструмент американської зовнішньої політики [7].
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Американізація релігії і мистецтва виражається і в такій своїй
онлайновій формі, як сімпсонізація, що проявилася в успіху
мультиплікаційного серіалу «Сімпсони»: «загальна сімпсонізація»
проголошувалася на сайті «Simpsonize Me» http://simpsonizeme.com/. У 2005 р.
була запущена онлайн-енциклопедія «Wikisimpsons», у 2007 р. на екрани
вийшов перший повнометражний фільм «Сімпсони в кіно». «Сімпсони» навіть
занесені в Книгу рекордів Гіннесса як фільм з найбільшою кількістю
запрошених знаменитостей. Героїня мультиплікаційного серіалу Мардж
Сімпсон потрапила на обкладинку чоловічого журналу «Playboy», Барт був
зображений на обкладинці журналу «Rolling Stone», а Гомер – на монеті в
один євро [3].
Глобальний інформаційний резонанс серіалу як феномену сучасної
релігії та мистецтва надала Римо-Католицька церква: друкований орган
Ватикану газета «L'Osservatore Romano» проголосила Гомера і Барта
Сімпсонів католиками, звертаючи увагу, що мультсеріал не зрівняється з
жодною іншою дитячою телепередачею за частотою обговорення
найважливіших для католицизму тем, серед яких родина, суспільство, освіта,
християнство і Бог [4].
Таким чином, США виступають джерелом виникнення багатьох
інноваційних тенденцій в сфері релігії, мистецтва та інформаційного
простору на сучасному етапі. У контексті «медієвізації» і «музеєфікації»
релігійного життя одночасно з релігійним ренесансом і «повстанням» НРР
відбувається і «реванш» східних релігій під прапором постмодернізму, віри
без належності і належності без віри, релігійний конс'юмеризм [1; 2]. Багатьох
віруючих обурюють макдональдизація, кока-колонізація, барбізація,
голлівудизація, діснейлендизація і сімпсонізація світу, що нищать традиції.
Водночас, світ прощається з референтністю парадигм американської
транзитології, модернізації та мультикультуралізму.
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ТВОРЧІСТЬ АМАТОРСЬКИХ
ФОЛЬКЛОРНИХ КОЛЕКТИВІВ ТОВАРИСТВ
ЛИТОВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ
Литовці в Україні – одна з нечисленних меншин східноєвропейського
походження. Більшість з них є переселенцями радянського періоду та їх
нащадками. Після Другої світової війни чисельність етнічних литовців в
Україні повільно зростала: у 1959 р. – 8 906 осіб, 1970 р. – 10 715, 1979 р. –
9 658, найбільший показник литовців зафіксований у 1989 р. – 11 278 осіб.
В наступні 10 років пішла тенденція до зменшення кількості осіб, пов’язана
з їх поверненням на історичну батьківщину та міграцією в країни
Європейського Союзу. За даними перепису 2001 року в Україні проживає
7 207 литовців.
Перше товариство литовців в Україні було засноване в 1990 році, в
той час, коли в Литві набирав оберти національно-визвольний рух. У Києві
за даними 1989 року мешкало 600 осіб литовської національності.
Відродження національної самосвідомості литовців, що жили в Україні стало
основним фактором об’єднання активних представників етносу в громадську
організацію. Перший збір ініціативної групи відбувся весною 1990 року у
дворі музею Максима Рильського, на якому було ухвалене рішення створити
Товариство литовської культури. Невдовзі, 17 травня 1990 року в залі Спілки
письменників України відбулись установчі збори. Товариство було назване
на честь найвідомішого литовського поета та драматурга Майроніса, який
навчався в Київському національному університеті, про що зараз нагадує
меморіальна дошка на будівлі філологічного факультету.
Одним із засновників Київського товариства литовської культури став
український письменник, член Національної спілки письменників України,
поет-перекладач литовської літератури – Дмитро Чередниченко. Завдяки
кропіткій праці мистецтвознавця українське суспільство ознайомилося з
видатними зразками литовської художньої літератури: збірками поезії
Эдуардаса Межелайтиса та Юстинаса Марцинкявичюса («Поезії», 1981 р.),
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Альфонсаса Малдоніса («Бурштин і троянди», 1984 р.), Марцеліюса
Мартінайтіса («У світлі серця», 1985 р.); антологією литовської поезії (1985 р.),
Вітаутас Юрґіс Бубніс (роман «Час долі», 1986 р.), а також із збіркою
литовських народних казок «Чарівний перстень» (2006 р.) та іншими.
За плідну працю та безмежну любов до литовської культури уряд Литви
нагородив Дмитра Чередниченка Орденом Великого князя Литовського
Ґедімінаса ІІІ ступеня, премією Литовсько-Українського культурного Фонду
імені Тараса Шевченка та Лицарським хрестом «За заслуги перед Литвою».
З відкриттям у 1992 році Посольства Литви в Києві кількість членів
товариства почала стрімко зростати. Активно створювалися регіональні
громадські організації литовців, які почали об’єднуватися в асоціації, і в
1992 році в Києві відбувся І Конгрес литовців в Україні, який зібрав понад
500 представників регіональних організацій. Першими почали прокладати
литовську стежину на київській землі Рута Малікєнайте, Льонгіна Гаєвська,
Онутє Ткачєнкєнє, Віргінія Алексюкєнє, Аушра Тараненко, Дмитро
Чередниченко та активісти руху єднання литовців України, які в різні роки
очолювали литовське товариство: Юозас Вальтеріс, Віолета Янчук, Даля
Макарова, Іна Жилєнє, Бронісловас Костіговас, Віргінія Хоружа, яка зараз є
головою Київського товариства литовської культури ім. Майроніса.
Успішна культурно-просвітницька діяльність Київського товариства
литовської культури ім. Майроніса відбувається завдяки підтримці
Посольства Литовської Республіки в Україні.
Литовців здавна називають співучим народом. Ліризм та мелодійність
литовських народних пісень і сьогодні є невичерпним джерелом для
композиторів та виконавців. Кожного року в Україні відбувається мистецьке
фольклорне свято «Фестиваль пісні і танцю литовців України», участь у якому
беруть кращі самодіяльні художні колективи литовської громади.
Творчий колектив хор «Вільтіс» (з лит. Vіltis – надія) Київського
товариства литовської культури вже понад 20 років знайомить українців з
Литвою, її піснями, традиціями, національним колоритом. Ініціатором
створення хору в 1994 році стала Віолета Янчук, яка довгий час була головою
товариства. На сучасному етапі художнім керівником колективу є Артем
Топорівський – лауреат всеукраїнських конкурсів, соліст оперної студії
Будинку офіцерів та українського гурту «Козацька ліра».
Хор «Вільтіс» є неодноразовим учасником традиційного мистецького
форуму «Свято пісень литовців світу» у Вільнюсі, прикрашає фестивалі
національних меншин у Києві, бере участь у державних заходах та концертних
програмах до Дня незалежності та Дня Конституції України на кращих сценах
країни. Колектив є постійним учасником фольклорних фестивалів і культурних
програм в Україні та за її межами.
Хор «Вілтіс» зберігає найкращі традиції народного фольклору. За 20 років
існування хору його учасниками стали майже 60 осіб. У репертуарі колективу
понад 50 творів: народні пісні, обрядові та релігійні. Хор «Вілтіс» також
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співпрацює з сучасними авторами. Пісня Гінтараса Абарюса і Альбертаса
Антанавічуса «Ширджю калба» (Мова сердець) стала візитною карткою
колективу. В ній оспівується любов до етнічної Батьківщини, «яка така
маленька, але потрібна кожному, як повітря; про її триколірний прапор –
жовтий, як ранковий схід, зелений, як день, і червоний, як захід сонця у
вечорі». Пісня створює атмосферу щастя та радості, сприяє емоційному
підйому та веселим усмішкам.
Литовська народна творчість гармонійно вплітається у багатонаціональний вінок культур, який є справжнім скарбом України. За час існування
товариства, беручи участь у різних святах та фестивалях, литовці стали
добрими друзями із багатьма колективами національних меншин.
21 жовтня 2015 року Київське товариство литовської культури імені
Майроніса відзначило свій 25-річний ювілей. З цієї нагоди в Домі вчителя в
місті Києві відбувся урочистий захід за участю представників Посольства
Литовської Республіки в Україні, керівників національно-культурних громад.
Всіх гостей і шанувальників етнічного мистецтва чекала святкова концертна
програма «Литовська стежина на дніпровських схилах». У концерті взяли
участь народні та заслужені артисти України: Інеш Кдирова, Гурбан Аббасов,
Вікторія Радік, кращі колективи і солісти етнічних спільнот міста Києва,
поети, письменники, митці естради і солісти Національної опери.
Фольклорно-етнографічний ансамбль «Sesules» – це новий
самодіяльний колектив Київського товариства литовської культури
ім.Майроніса, що виник на основі хору «Вільтіс», який існує вже майже 20 років.
Керівник ансамблю – Артем Топорівський. Учасниками колективу є жінки
різного віку, яких єднає любов до народного литовського фольклору.
Поштовхом заснувати фольклорно-етнографічний ансамбль стало
запрошення взяти участь у XXXIX Міжнародному фестивалі фольклору в
Турецькому місті Сіліфке (Silifke), де колективу необхідно було представити
не тільки пісні, але і танці. Успішний виступ ансамблю «Sesules» в Туреччині
став початком творчого життя колективу. Фольклорно-етнографічний
ансамбль «Sesules» є частим гостем етнічних фестивалів в Україні,
телевізійних програм і має концертну діяльність в регіонах країни.
В репертуарі колективу – народні пісні і танці Литви.
Активну культурологічну діяльність у складі Київського товариства
литовської культури ім. Майроніса з початку його створення в 1994 році
веде Віргінія Хоружа. Економіст-кібернетик за фахом, і яскрава творча
особистість – за покликом серця, Віргінія стала ініціатором створення і
організатором творчого процесу самодіяльного фольклорного ансамблю
«Sesules», хору «Вілтіс», дитячої недільної арт-школи в Києві. Вона бере
участь у складі колективу в концертній діяльності, веде роботу як член Ради
UBL, а з 2012 р. Віргінія Хоружа виконує обов’язки голови Київського
товариства литовської культури ім. Майроніса.
На сучасному етапі литовські товариства, які існують у багатьох містах
країни, об’єдналися у Всеукраїнську асоціацію «Товариство литовців
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України» – «Ukrainos lietuviu bendruomene» (ULB). Діяльність організації
спрямована на підтримку литовського етносу в усіх сферах суспільного
життя, збереження національних традицій, розвиток культури і мистецтва,
вирішення юридично-правових та соціально-гуманітарних питань, сприяння
процесам інтеграції литовців в українське суспільство.
Велику популярність в Україні отримали табори литовської молоді та
міжнаціональний табір «Джерела толерантності», щороку відбуваються
культурно-мистецькі заходи в рамках Днів Європи в Україні, де члени
товариства з успіхом презентують литовську культуру широкому загалу, а
також беруть участь у Всесвітніх та Європейських заходах Молодіжних
спілок литовців у Литві, Канаді, Іспанії, Естонії тощо.
Отже, культурно-мистецька діяльність Литовської діаспори в Україні
є прямим ствердженням того, що розвиток етнічної культури національних
меншин в незалежній Україні відбувається в органічній єдності з
відродженням національно-культурного життя українського народу. Духовні
здобутки кожної етнічної меншини збагачують культуру України та
закладають дієву основу для міжнаціональної єдності та співпраці в усіх
сферах суспільного життя.
Кравчук Олена Миколаївна,
аспірантка Київського національного університету
культури і мистецтв,
науковий керівник – кандидат культурології,
доцент Радзієвський В.О.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОТВОРЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ СОРОЧКИ ВОЛИНІ
Зародження і розвиток різних тенденцій моди, неможливо уявити без
впливу етнічної ідентичності. Етнодизайн сьогодні є важливою складовою
сучасної української культури, де поєднуються прадавні народні традиції з
новітніми сучасними технологіями. Етно-стиль залишається завжди
актуальним і звичайно прихильно сприймається на модних показах [1; 6].
Формотворення деяких деталей одягу разом з використанням
практичних функцій є вагомим мистецьким засобом на Волині. Тканинна
структура та її забарвлення пов’язані з формою етнічного народного одягу.
Вченими відмічається [4; 7], що впродовж віків етнічний дизайн
вбрання України створювався у двох основних формах: як домашні ремесла
та як організовані виробництва – промисли, пов’язані з ринком. На їх розвиток
впливали наявність сировини, вигідне торговельне та географічне
розташування. З покоління в покоління передавався генетичний код
художньої традиції та художня спадщина народу. Вивчення різних періодів
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розвитку та видів народного мистецтва проводили А. Будзан, М. Драган,
Т. Кара-Васильєва, М. Криволапов, Ю. Легенький, М. Макаренко, П. Мельниченко,
С. Мигаль, Л. Оршанський, К. Променицький, В. Тименко, В. Торканюк,
Д. Тхоржевський, А. Хворостов та багато інших дослідників [2].
Акцентуємо увагу на тому, що вбрання регіону Волині зберігає архаїчні
елементи. Це простежується майже у більшості видів традиційного
етнічного одягу.
Важливо зазначити, що в традиційному українському етнічному одязі
суміщалися різні способи формотворення, а саме, з незшитими та зшитими
кроєними формами. Частково по всій України збереглися етнічні види
незшитого та часткового зшитого одягу, які мали вигляд прямокутних
деталей витканої тканини, які утримувались на тілі з допомогою поясків та
зав’язок. Покрій традиційних українських етнічних сорочок поширювався
завдяки різним способам поєднання тканинних деталей по плечах, завдяки
чому з’являються основні чотири типи сорочок: тунікоподібні, з вставкою
у плечах, з рукавом суцільнокроєним та із кокеткою. Сорочки із плечовою
вставкою мали також підтипи: з вставкою, яка пришита вздовж основи чи по
нитці піткання. Остання поширювалась у побуті Полісся і Волині [3].
Порівнюючи різні етнографічні райони України, ми дійшли висновку,
що найбільш поширеними по Україні були сорочки із уставками. Уставка,
або полик є вшивним плічком, яке поєднує передню й задню частини деталей
сорочки. Рукав кроїться з цілого шматка тканини і на прямий кут пришивається
із стаником. Тому оздоблення зазвичай розташовують по уставці, чохлах, на
підопліччі, подолі та стоячому маленькому комірці.
На думку фахівців, композиція етнічної сорочки Волині являє собою
добре продуману й логічну конструктивну та декоративну семіотику
взаємозв’язку полотнища вишивки, гармонійне суміщення мережевих швів
та частин вільного білого тла, які підкреслені декоративністю [3].
Серед волинянок на початку ХХ ст. поширювались жіночі сорочки, що
рясно призбирувались вздовж шиї, мали викладений комір із чохлами [3; 5].
Можемо констатувати, що етнічні жіночі сорочки із самотканих
полотнищ шилися із вставленими поликами або із рукавами суцільнокроєними,
прошитими вздовж основи та пітканню. Найчастіше сорочки складались із
двох ідентичних полотнищ. За нашими спостереженнями, ці сорочки
поміщали із широкими чохлами та великим викладеним комірцем. Для
оздоблення типовим є монохромно-червоний орнамент у техніці піткання.
Як засвідчують дослідники, костюм для чоловіків у оздобі був
стриманим. Етнічне святкове вбрання для чоловіків містило сорочку із
широкою вишитою маніжкою, стоячим викладеним комірцем та чохлами,
на які густо збирали рукава сорочок.
Ми приєднуємось до думок вчених, що у сорочках Волині розташовували
орнамент на передніх деталях, вздовж полика та на всьому полотнищі рукавів,
як у полотнищах сорочок Білорусії [5]. Орнаментувались сорочки у
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більшості на рукавах у геометричних елементах та малюнках, продиктовані
технікою підбору. Композиція будувалась по чіткому чергуванні дрібних та
великих елементів фігур.
Історично склалось так, що етнічні волинські сорочки оздоблювались
технікою вишивки – занизуванням, що схожа на візерункове човникове
піткання. Орнамент червоного кольору наносився по всій довжині сорочок
справа наліво. Рідше його поєднували із синьою та чорною ниткою. У такий
спосіб, на сході Волині декорування долішніх частин уставок вузькими та
широкими смугами спускався вздовж верху рукавів. На заході Волині
орнамент поміщали на уставках в долішніх частинах рукавів [5].
Нами проаналізовано, що етнічна сорочка має подібні риси, передусім
у формотворенні та оздобленні, з традиційним жіночим святковим одягом
сусідніх областей та західнослов’янських народів. Отже, традиційній сорочці
Волині властива тонко продумана й логічна конструктивно-декоративна
система взаємозв’язку площин формотворення у крої, пошитті, поєднання
семіотичного навантаження у оздобленні та декоративності. Різноманіття
формотворення традиційної етнічної сорочки Волині є виявом багатства
українського мистецтва і культури.
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УКРАЇНСЬКЕ АКАДЕМІЧНЕ
НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ
ВИКОНАВСТВО ЯК ФОРМА ДІАЛОГУ
КУЛЬТУР У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ
ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
Культурний діалог «Україна – Європа» все частіше стає предметом
роздумів та дискусій в українському науково-мистецькому середовищі,
зокрема й музичному. З одного боку, багатовіковий шлях поступу
вітчизняної музики, що відбувався у тісних взаєминах із різними
національними музичними культурами, переконує в її історичній
невіддільності від загальноєвропейського мистецького простору.
З іншого боку, всепоглинаючий процес глобалізації суспільства, в
умовах якого Україна розвивається згідно з обраним євроінтеграційним
вектором, викликає певні застереження щодо можливої асиміляції та
уніфікації наших культурних цінностей, а також стандартизації художніх
смаків та творчих методів. Такі наслідки можуть стати руйнівними для
вітчизняної культури, яка не так давно пережила довготривалий і болісний
процес звільнення від імперського та радянського ярма.
Тому, для сучасної української музики пріоритетною засадою розвитку
вбачається свобода вияву її національної самобутності. Найприроднішим
шляхом національного увиразнення музичної творчості традиційно
залишається звернення митців до українського фольклору – «фактору
самопізнання, способу кристалізації національного стилю, знаку
самоствердження у світовому просторі» [2, с. 10], який акумулює духовні
цінності нашого народу.
Водночас, не менш важливими орієнтирами для українських музикантів
мають стати класичні традиції та сучасні тенденції розвитку інонаціональних
музичних культур, взаємодія з якими є запорукою природного і повноцінного
входження української музики у європейський культурно-мистецький простір.
З цього погляду, чи не найбільш оптимальною формою українського
професійного музичного мистецтва, що органічно поєднує народнонаціональні традиції та здобутки європейської класичної і сучасної музики,
сьогодні є академічне народно-інструментальне виконавство.
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Академічна школа народно-інструментального виконавства
формувалася протягом століть шляхом поступового проникнення та
адаптації в українській традиційній музичній культурі інструментарію, форм
і засобів західноєвропейської академічної музики. Активізація цього процесу
припадає на 20-ті роки ХХ ст. – етап національно-культурного відродження,
який характеризується поступом українського музичного професіоналізму
з виразними національно-стильовими ознаками. У цей час у творчості
композиторів (зокрема, М. Леонтовича, К. Стеценка, С. Людкевича, Л. Ревуцького,
Б. Лятошинського, М. Вериківського) з’являються знакові яскравонаціональні зразки високого рівня майстерності, завдяки яким українська
музика стала відомою в європейському культурному світі.
Відповідно, академізація виконавства на народних інструментах, суть
якої полягала в орієнтації музикантів на викристалізувані форми й стилістику
європейської професійної музики, в удосконаленні нових та реконструкції
традиційних інструментів українського народного інструментарію
(хроматизація гармошки, бандури, цимбалів, сопілки), у розвитку
композиторської творчості та створенні навчального й концертного
репертуару для ансамблів різного інструментального складу, виявилася
показовою тенденцією національно-культурного відродження 20-х років
ХХ ст. з погляду позиціонування української музики як самобутньої
національної культури з одного боку, та її осмислення як невід’ємної
складової європейського культурного світу, – з іншого. Знаковими постатями
процесу академізації народно-інструментального виконавства 20-40-х років
ХХ ст. були Г. Хоткевич, В. Комаренко, М. Геліс, О. Незовибатько, які заклали
потужні підвалини цієї школи.
Важливість розвитку академічного напряму народно-інструментального
виконавства актуалізується у наш час, позначений новою хвилею
національно-патріотичного підйому, що розгортається в умовах боротьби
за державну цілісність України та її гідне місце в європейській спільноті, а
також усупереч, вже згаданому, процесу глобалізації суспільства,
характерною ознакою якого є культурна уніфікація.
Зважаючи на ці історичні обставини, академічне народно-інструментальне
музикування, яке плекає ідею національної самобутності української музики
та підносить її у контексті світової культури, сьогодні уявляється однією із
провідних мистецьких платформ, що здатна протистояти суспільнополітичним викликам часу, задовольнити духовні й естетичні потреби
українського соціуму, розвивати міжкультурний діалог у глобалізованому
європейському суспільстві.
Розгляд особливостей функціонування академічних народноінструментальних колективів у сучасному соціокультурному вимірі дає
змогу зробити такі узагальнення:
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Академічне народно-інструментальне виконавство:
• акумулює морально-етичні цінності українського суспільства;
• транслює спільні культурні смисли (як то «національна ідея», «героїчна
історія», «фольклорна образність»);
• актуалізує українські національні символи, консолідуючи українське
суспільство;
• виконує просвітницьку функцію, апелюючи як до відомих, так і
маловідомих фактів української історії та культури;
• репрезентує у світі національну самобутність української музичної
культури;
• сприяє діалогу європейських культур.
Таким чином, академічне народно-інструментальне виконавство
відіграє важливу роль у розбудові української культури, в консолідації
українського суспільства, в еволюції професійного музичного мистецтва, в
активізації українсько-європейських гуманітарних зв’язків.
Яскравим свідченням цього є творчість багатьох сучасних колективів,
що представляють цей напрям: Національний академічний оркестр народних
інструментів України, Національна заслужена капела бандуристів України
імені Г. І. Майбороди, Київський академічний ансамбль української музики
«Дніпро», ансамбль народної музики «Святовид», Український академічний
фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» та інші. Ці колективи гідно
позиціонують українське національне мистецтво на різних географічних
обширах, утверджуючи аксіоматичний вислів М. Бердяєва: «Національне й
загальнолюдське в культурі не може бути протиставленим. Загальнолюдське
значення мають саме вершини національної творчості» [1, с. 96].
Отже, подальший розвиток академічного народно-інструментального
виконавства сприятиме осмисленню глибинних цінностей української нації,
їх просуненню на міжнародний рівень за допомогою музики як дієвої форми
діалогу культур, збереженню історичної пам’яті українського народу, а також
трансляції суспільно-культурного наративу в майбутні покоління українців.
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МАСОВА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА:
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ
Одним з викликів для світової спільноти продовжує виступати
проблема глобалізації. До певної міри однією з культурних домінант
сучасного суспільства виступає масова культура, що вже тривалий час лежить
в основі багатьох глобалізаційних процесів. Саме масова культура як феномен
глобального масштабу, що об’єднує елементи елітарної, народної, популярної
культури, на нашу думку, покликана виступати надалі впливовим фундаментом
оновлення соціокультурної картини світу. Адже вірним є твердження, що «у
сучасному світі масова культура – це феномен глобального масштабу.
Її культурний код має спільні характеристики у всіх нині існуючих
суспільствах. Це дозволяє порівнювати по тотожним параметрам будь-які
варіації і позиції в соціокультурній динаміці різних країн» [1].
Важливо, на нашу думку, звернути увагу на значення в названій теорії
однієї з впливових галузей масової культури – масової музики. Означена
частина «культури мас» виступає на сьогоднішній день таким чинником, який
регулює смаки, ідеї, образи і, як наслідок, сучасну систему цінностей.
І головним чином, завдяки емоційному забарвленню, яке впливає в першу
чергу як на окрему особистість, так і на будь-яку більшу соціальну групу.
Сучасна масова культура, зокрема, її музична складова, поступово
перетворюється у явище більш позитивно-впливове і стійке, а значить, може
стати і, в певному сенсі, вже стає могутнім регулятором багатьох
соціокультурних процесів. Тому дослідження сутнісних характеристик,
особливостей функціонування у соціумі «культури мас» є актуальним і
перспективним.
Соціокультурні зрушення в Україні нині відбуваються стрімко, складно
і нерівно. І нашій країні в цей період, як ніколи раніше, необхідними є
стабілізуючі механізми. І хоча про сформовану масову культуру взагалі і
масову музику зокрема в Україні говорити ще зарано, вважаємо за потрібне
проаналізувати її сутність і прояви в нашому молодому суспільстві з метою
прогнозування майбутніх соціальних процесів. Звернення до цієї теми є, на
нашу думку, актуальним і перспективним, адже дозволяє співвідносити
деякі світові та національні аспекти провідного культурного феномену
XX-XXI століття.
Ми ставимо собі за мету в нашому дослідженні здійснити аналіз проявів
масової музичної культури в Україні у соціально-філософському контексті.
Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань, а саме:
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- проаналізувати національну масову музику у співвіднесенні з явищами
європейської та світової музичної індустрії;
- виявити історичні передумови формування та розвитку музичної
«культури мас» в національному соціокультурному контексті;
- виявити перспективи розвитку української популярної музики.
Важливим аспектом дослідження масової музики видається її
національні складові, що до певної міри співпадають з іншими світовими
моделями, та все ж таки формують її унікальний, оригінальний характер.
Результатом дослідження стало виявлення специфічних рис вітчизняної
масової музичної культури.
Прагнення до індивідуальності, з іншого боку, складно вписується в
загальносвітовий вже ідеологічний напрямок глобалізації. Одиничне тане в
єдиному, глобальному і, вочевидь, це не допомагає сучасній людині відчути
свою цілісність, самодостатність, значущість. Названі соціокультурні
«симптоми» спостерігаються і у багатьох явищах масової музики сучасності.
Наприклад, оригінальні виконавці – це одинаки, які приречені до обмеженого
кола слухачів і не прийняття медіа; музиканти з відчутною національною
нотою у творчості часто змінюють свій стиль в бік «формату», аби не
залишатися на периферії музичної індустрії.
Окремого дослідження потребує вивчення функціонування масової
музичної культури в період «помаранчевої революції» в Україні. В цей
непростий, але соціально значущий етап для нашої держави об’єднуюче,
патріотично забарвлене значення масової музики важко переоцінити.
Якими виглядають перспективи розвитку масової музичної культури в
Україні? Вона віддзеркалює ідеали та потреби сучасного суспільства та
базується на інтонаційному мисленні, що уособлює творчість кращих
представників музичного мистецтва. Необхідним є насамперед стимулювання
розвитку національної культури. Позитивні сторони масової культури, які
ми виділили в нашому дослідженні, необхідно направити на істотну
трансформацію системи цінностей людей, їх потрібно використати задля
розвитку і розбудови держави через розвиток особистості кожного її
громадянина. А для цього необхідною є правильно побудована культурна
політика.
Масова музична культура набуває значення міжнародної мови
спілкування, адже музика є універсальною мовою людства. Що ж до масової
музики, вона стає новою альтернативною реальністю, в контексті якої
стираються межі між мистецтвом, творчістю та комерцією. Вважаємо, що
створення альтернативної культури на базі масової (як найбільш впливової
та розробленої) – ось одна з перспективних моделей втілення основи
«суспільства майбутнього».
Українська народна пісня і українська традиційна естрада. Чи не виступає
ця частина національної музичної культури актуальним базисом тієї
проблематики, яку ми аналізуємо в нашому дослідженні, а саме, концепції
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сталого розвитку суспільства? Чи можна говорити, що це і є певний прояв
сталості, стабільності, традиційності, який виступає до певної міри
механізмом опору проти американізації та росієзації культури, і є вкрай
необхідним в складних соціокультурних реаліях сьогодення? Говорити про
це ствердно важко, але ця частина музики в Україні продовжує успішно
функціонувати, а значить, ми будемо продовжувати її досліджувати і давати
їй не тільки оцінку, але й намагатися застосовувати більш ґрунтовні аналітичні
спостереження.
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КОБЗАРСТВО – ФЕНОМЕНАЛЬНЕ ЕЛІТАРНЕ
ЯВИЩЕ НАРОДНО-МУЗИКАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ
У культурі кожного народу існує бодай одне явище, яке характерне
тільки для нього і невідоме іншим національним культурам. В українському
континуумі до таких явищ належить кобзарство – унікальний, неповторний
за своїм походженням і формами феномен. Це мистецтво об’єднує творчість
народних майстрів, які грають на кобзі, бандурах, лірах. Кобзар, бандурист
– професійний виконавець фольклору в XVII-XVIII ст., український народний
мандрівний співак-музикант, часто сліпий. Свій спів він супроводжував грою
на українських народних музичних інструментах - кобзі чи бандурі. Культурна
роль кобзаря сходить до сфери відтворення культурних і універсальних істин.
Кобзарські думи займають особливе місце в українському народному
мистецтві не тільки через їх соціальне значення і статус, але також через їх
функції.
Основна ознака кобзарства як явища – духовність. З цього стають
зрозумілими світогляд і місія кобзарства – розбудити в людині душу.
Питанням, яке постійно хвилювало майстрів, було питання про щастя людини.
Справжній ідеал людини майстри пов’язували зі свободою, волею.
Своїм корінням кобзарство сягає в глиб віків, в давно минулі часи
Київської Русі. Імен кобзарів-співаків у історичних джерелах тих часів ми
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не знаходимо. Але можна припустити, що кобза як музичний інструмент
існувала вже тоді, оскільки кобзоподобні інструменти зображені на фресках
Софійського собору в Києві.
Кобзарство в усі часи свого побутування належало до еліти українського
народу, було виразником його прагнень, носієм передових лицарських ідей.
Стикаючись з представниками різних верств населення, кобзарі, як
особистості, активно впливали на формування елітарних ознак всіх тих, хто
слухав їхні виступи або безпосередньо спілкувався з народними співаками.
Особливо велику роль кобзарство відіграло на перших стадіях свого
формування і розвитку, коли кобзарі та лірники були і носіями всіх новин та
виступали своєрідними засобами масової інформації.
Аналізуючи історію кобзарства, особливості, традиції, обряди, бачимо,
що кобзарству властиві всі критерії, ознаки та функції еліти. Елітарним
гаслом кобзарів був заклик: «Вимагати від себе більше, ніж вимагають інші».
Цей елітарний принцип суворо дотримувався передовим кобзарством і
допомагав не тільки зберегти високий рівень виконавчої майстерності і
художньої цінності їх репертуару, а й виживати в скрутних життєвих
обставинах.
Феноменальність кобзарства тісно пов’язується з його музичним
інструментарієм. Давні кобзарські інструменти – кобза і бандура – своєю
оригінальністю конструкції, функціональною раціональністю та
музикальністю виділилися із загальної маси струнних щипкових
лютнеподібних інструментів тим, що в середині XVIII ст., крім струн на грифі,
на них з’явилися приструнки – струни на корпусі, заявивши таким чином про
власні українські народні інструменти, народжені древньою билинно-думною
традицією. Таким чином, давній кобзарський інструментарій був свідченням
українського музичного професіоналізму.
Необхідно відзначити, що в Україні існувало дві потужні кобзарськоліричні школи, дві традиції виконання – полтавська та харківська. Це не
означає, що кобзарство і лірництво обмежувалося Полтавською та
Харківською губерніями. Однак це були духовні епіцентри традиції, кожен з
яких в різний час охоплював різну територію. Крім названих губерній,
кобзарство було поширене на величезній території України, зокрема, на
Катеринославщині, Приазов’ї, Причорномор’ї, у Криму. Треба окремо згадати
і Чернігівську традицію. Тут переважало лірництво і значно слабшала епічна
традиція, натомість поширювалися псалмоспіви, пісні «жалобної» тематики.
Великою повагою кобзарство користувалося в Запорізькій Січі. Там і
з'явився тип кобзаря-професіонала. Кобзар був оспівувачем Запоріжжя.
Запорожці вважали кобзарів «святими людьми», а кобзу – подарунком самого
Бога, до неї вони зверталися як до живої істоти. Кобзарів називали
хранителями козацьких легенд, оспівувачами героїв, визволителями
ув’язнених з полону, натхненниками військових походів, повстань та інших
подвигів. Одним словом, в Запоріжжі кобзарська музика тісно пов’язана з
козацькою героїкою, з такими морально-етичними поняттями, як воля,
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героїзм, честь, вірність, справедливість, патріотизм, самопожертва в ім’я
чесноти, батьківщини. Є величезна кількість свідчень про те, що кобзарі
самі брали участь у військових походах. Кобзарями також були колишні
козаки, які постраждали від ворогів під час битв або в полоні, або ж старі
козаки, які не могли вже воювати, але залишалися вірними козацтву.
Основу репертуару козаків становили думи, історичні пісні, балади.
Думи – це народні епіко-ліричні твори героїчного, рідше соціальнопобутового змісту. У думах переважає епічний елемент. Про це свідчить
чітка побудова сюжету, фабульний, розповідний характер опису подій, який
ведеться в хронологічному порядку. Історичні пісні хоча і входили до
репертуару кобзарів, але відрізнялися від дум: за формою, усіма
структурними компонентами – ритмомелодичною будовою, чітким
розподілом на строфи.
За майстерністю і засобами художнього виконання музичну спадщину
кобзарів дослідники умовно класифікують на три типи:
1) кобзарі – носії і виконавці народної творчості – ці співці
переказували думи і пісні в тому варіанті, який чули від своїх вчителів;
2) кобзарі-імпровізатори – ті, які не складали твори, а запам’ятовували
основну сюжетну схему думи або пісні і при їх виконанні вносили свої зміни:
щось пропускали або додавали. Один і той же кобзар не виконував думу
однаково двічі – кожного разу це був абсолютно новий твір.
3) кобзарі – творці власних пісенних жанрів.
Кобзарі увібрали в себе мудрість і антикріпосницьку традицію
українського народу. Їх сатира була спрямована проти побутового та
соціального зла. Всю їх діяльність пронизує один з головних аспектів –
духовність.
Отже, кобзарське мистецтво визначаємо як унікальне явище не тільки
національної, а й світової музично-пісенної традиції. Неповторність і
самобутність кобзарського явища, на думку зарубіжних і вітчизняних
дослідників, полягає в самому факті існування і розповсюдження
кобзарської культури в народно-побутовому континуумі, у світоглядній
сутності особистості кобзаря і лірника, в високих вимогах до його духовноморального світу, музичних умінь, здібностей, самовдосконалення, в
розумінні свого покликання і неухильному виконанні покладеної місії, в
повсякденній життєдіяльності майстра, в доборі репертуару. Кобзарськолірницьке мистецтво – свідчення високого рівня цивілізаційного розвитку
побуту українського народу, народних традицій представлених в українській
культурі.
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МОВНО-ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА
СЛОВЕСНО-ОБРАЗНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ІСТОРИЧНИХ
ПІСЕНЬ
Мова українських народних історичних пісень ще не була предметом
спеціальних наукових розвідок. В основному історичні пісні привертали увагу
фольклористів, літературознавців (М. Грушевський, М. Драгоманов, С. Мишанич,
М. Костомаров, Г. Нудьга, М. Плісецький, І. Франко та ін.). Історичні пісні –
ліро-епічні фольклорні твори про конкретні історичні події, процеси та
історичні особи – особливий жанр народної піснетворчості тому, що
безпосередньо пов’язаний із національно-мовною свідомістю, етномовними
ідеалами, національно-історичною мовною пам’яттю, мовно-естетичною
культурою етносу. Словесні форми, мовнообразні моделі в означених текстах
характеризуються підвищеним емоційно-експресивним потенціалом. Адже
слово в історичних піснях набуває ніби подвійної художньої вартості: з одного
боку, воно освячується фольклорною традицією взагалі, з другого,
використовується у ролі засобу, активізованого для позначення емоційнооцінного ставлення до реалій (осіб, подій, речей) масштабного характеру
(у їх національно-історичному вимірі). Отже, естетичний потенціал словеснообразної організації історичних пісень надто високий. У зв’язку з цим
потребує докладного розгляду естетика мовних засобів, реалізованих у
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фольклорних зразках як найдавніших пам’ятках словесної етнокультури,
зокрема – у поетичних творах історичної тематики, де особливо
актуалізованою є героїка в описі персонажів, подій.
Мовно-естетична культура фольклорно-пісенних текстів – рівень їх
досконалості у плані словесно-образної організації; сукупність мовних
одиниць, яким властиво відображати форми прекрасного в народнопоетичній
творчості; здатність фольклорно-пісенних текстів завдяки словеснообразному кодуванню задовольняти духовні потреби етноносіїв культури,
Естетика мовних одиниць (елементів мови, мовних структур
(конструкцій) – це їхня властивість (потенційна здатність) викликати
відповідні емоції та почуття, формувати певну настроєвість, створювати
конотативний (емоційно-експресивний, емоційно-оцінювальний, емпатичний
тощо) зміст висловлювання, стилістично (емоційно-експресивно)
забарвлювати, ускладнювати (прирощувати) семантику слова (виразу)
конотаціями (спричиняти виникнення конотем у семантичній структурі слова),
орнаментувати текстову оповідь, художньо увиразнювати, прикрашати,
поетизувати. Взагалі і народна мова, і мова народної творчості – явища
естетичні в своїй сутності.
В основному фольклор послуговується традиційними засобами
створення естетичного у текстовому континуумі. Зокрема, це використання
словотвірних елементів – переважно зменшено-пестливих суфіксів, що
формують широкий спектр емоційності, активізація лексем із конотаціями
позитивного змісту (з відтінком урочистості, піднесеності, захоплення) чи
негативного (рідко) і под., синтаксичних структур (паралелізмів, заперечних
порівнянь, відокремлених прикладкових сполук, звертальних конструкцій),
формульності (формульних сполук) та художньо-образних засобів
традиційної поетики з різноплановим конотуванням відповідно до контексту
та ідейних настанов, світоглядних позицій етномовців, з домінуванням
добропрекрасного (термін Я. Гарасима).
Естетика (поетика, емоційно-оцінювальна, емоційно-експресивна,
художньо-образна, словесно-образна майстерність відображення дійсності)
мови народної історичної пісні формується на основі різнорівневих засобів:
фонічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних.
До фонічних засобів фольклорно-пісенної поетики творів історичного
жанру зараховуємо просодику (ритм, інтонацію, мелодику, тембр мовлення,
наголоси, рими), звукоповтори, аферези, звуконаслідування. Проте ці засоби
неоднаково вживані в розгляданих текстах фольклорно-пісенної творчості.
Найголовнішою фонетичною ознакою народнопісенного слова виступає
рухомий наголос.
Важливими показниками естетики народнопоетичного мовотворення
є морфолого-словотвірні засоби. Одна з найвиразніших ознак мови
народнопоетичної творчості – активне використання суфіксів зменшенопестливого значення в іменниках, прикметниках, прислівниках. Призначення
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цих одиниць – створювати багатопланове емоціно-оцінювальне, емоційноекспресивне тло повідомлюваної інформації у фольклорному дискурсі.
Значний корпус градаційно забарвлених демінутивних суфіксів з позитивними
конотаціями в українській мові свідчить про розбудовану систему її
етноестетичних засобів. У цілому зазначене переконує в тому, що наша мова
відзначється естетичною потужністю, глобальною орієнтацією етнічних
носіїв мови на створення максимально позитивного і різновекторного
емоційного фону фольклорного дискурсу.
Найвищим ступенем естетичності відзначаються антропоніми –
прізвища ватажків національно-визвольного руху: Сірко, Дорошенко,
Сагайдачний, Богдан Хмельницький та ін. Власні імена формують епіцентр
фольклорно-пісенної оповіді історичних пісень, вказуючи на ключову думку
та водночас викликаючи спектр емоцій: захоплення, схвалення, вболівання,
співпереживання тощо. Відповідно до прізвища у тексті пісні добираються
співзвучні за змістом та фонетичним оформленням і емоційним
забарвленням римовані слова.
Виразними в естетичному плані постають синтаксично-стилістичні
засоби: конструкції з паралелізмом, прямою мовою, відокремленими
прикладками, звертаннями тощо.
Структури паралелізму, що покладені в основу архітектоніки текстів
історичних пісень, викликають в уяві доволі своєрідні емоції – одночасної
співдії сил природи і людини, взаємозалежність реалій довкілля, єдність
сущого: Наприклад: Ой що то за крячок по морю літає? Ой що то за
бурлачок Да молодців збирає? [7, с. 125], Чи то хміль, Що коло тичин в’ється?
Ой той то Хмельницький, Що з ляхами б’ється [7, с. 128], Ой на горі да
женці жнуть, А попід горою, Попід зеленою Козаки ідуть [7, с. 127].
Діалогічність виступає домінантною ознакою мовностильової
організації дум та історичних пісень. Розмова, діалог, тобто спілкування –
основа текстової пісенної композиції: «Ой слухайте, люди добрі, що хочу
казати», «У нашого Платона не бритая борода», «Ой високо сонце сходить,
та низько заходить», «Ой ти, Морозенку», «Не дивуйтеся, добрії люди», «Ой
усе лужком та все бережком», «Ой з-за гори високої» та ін. Такий спосіб
пісенного оформлення створює атмосферу співучасті, співпереживання,
співдії. Виникає враження безпосереднього перебування в колі зображених
подій. Відтак пісня стає частиною «я» реципієнта, пронизує сутність його
особистості. Час, відтворений у пісні, час, коли була створена пісня, і час, у
який сприймається пісня, переплітаються, зближуються, взаємопроникають.
Універсальність мови як знакової системи виявляється і в тому, що її
різнорівневі елементи потенційно здатні до естетизації. Естетику мови
розглядаємо як її можливість/властивість передавати, створювати,
формувати емоційно-експресивний, емоційно-оцінювальний зміст
висловлюваної думки. Естетична функція мови виразно помітна у
фольклорно-пісенному слововживанні, де естетизується кожне слово.
Естетичний план фольклорного тексту – його емоційне нашарування.
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В історичних піснях фіксуємо домінування емоцій страждання і захопленння,
замилування народними захисниками – козацтвом. Провідну роль у
естетизації змісту відіграють усі, без винятку, елементи мовної системи:
словотвірні та лексичні засоби; морфологічні одиниці; синтаксичностилістичні структури; художньо-образні одиниці є виразниками поетики як
формальної, так і предметної організації означених текстів. Провідною
ознакою народної історичної пісенної мовотворчості вважаємо одночасно
актуалізовану взаємодію різнорівневих засобів, що автоматично,
підсвідомо, генетично викликають у реципієнтів відповідні емоції – реакцію
на повідомлювану в художній формі інформацію.
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ДУХОВНО-ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ
ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА
УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
Найпотужнішою впливовою силою, яка не лишалася осторонь
формування мистецьких засад української культури XVII–XVIII ст. та не
стояла узбіч активного виявлення своїх духовно-естетичних уподобань, було
козацтво, завдяки чому маємо можливість говорити про унікальне
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автентичне козацьке декоративно-ужиткове мистецтво, як одне з джерел
українського Бароко. Не зважаючи на те, що у козацьку добу функціональність
виготовлення будь-яких предметів відіграє найголовнішу роль, «ужитковий»
аспект лише опосередковано відбивався на загально-стилістичних
декоративних рисах запорозького мистецтва й провідною усе ж залишалася
його естетична площина. Як і релігія у XVII–XVIII ст. не була окремою
частиною життя, так і естетичний компонент у козацькій духовній культурі
не розглядався окремо від цілого, тобто у відриві від релігії, моралі,
повсякденності.
Січова ремісницька різноманітність у козацькому декоративноужитковому мистецтві вражає. Щодо мистецьких витворів, то, нажаль,
«зразки окремих напрямів вціліли лише з пізніх часів» [5, с. 925], тому
говорити про стильові особливості еволюції народних мистецьких традицій
у культурі українського козацтва вкрай складно. Спираючись на
«промовистий» перелік виробів декоративно-ужиткового мистецтва:
«ткацтво, гутництво, килимарство, меблі, художнє лиття (срібні пояси,
ґудзики, столові вироби, ювелірні вироби, срібні хрести, зброя, дверні замки,
окуття дверей та брам, дзвони), кераміка (посуд, кахлі, якими викладали цілі
сюжети), вишивання та гаптування (плащаниці, гаптовані та вишивані ікони
та ін.)» [4, с. 197], можемо тільки уявляти високий професійний рівень
українських майстрів XVII–XVIII ст.
Зокрема, здійснені нами «польові» й теоретичні дослідження такого
поширеного в Україні напряму декоративно-ужиткового мистецтва, як
виготовлення скринь у козаків, не дали позитивного результату.
У фундаментальних виданнях початку ХХІ ст., присвячених історії української
культури, українському козацтву, українському бароко та ін., на жаль є
відсутніми конкретні дані про козацькі скрині, особливості їх виготовлення,
наявність у музейних колекціях [1]; [3]; [5]. З іншого боку, загальновідомим
є факт широкого розповсюдження, побутування та майже повсюдної
популярності хатніх скринь – виробів з деревини, прикрашених декоративним
розписом.
Як вважають історики та мистецтвознавці, першими майстернями із
виготовлення та з розпису скринь були цехові артілі Львова, що працювали
ще у XVI–XVII ст. [6, с. 17]. Вчені припускають, що своїми коренями
українські скрині сягають традицій античності, а прототипом виготовлення
скринь всього середземноморського басейну, – зокрема весільних, –
гіпотетично називають античні саркофаги – за збіг конструктивних
особливостей, прийомів розподілення поверхні, співпадання ознак
композиційних рішень [6, с. 16].
Така історична наступність в культурі українського бароко не є
випадковою. Спираючись на загальновідоме положення про успадкування
античної традиції бароковим стилем, а також посилаючись на концепцію
присутності в українському бароко «історичного життя античної традиції, з
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усіма його суперечностями», ми підтримуємо визнання вченими того, що
саме «в бароко процес історичного життя античної традиції виявився повною
мірою» [5, с. 528]. Можемо стверджувати, що серед козацьких майстрів
естетика скрині як народної форми декоративно-ужиткового мистецтва, через
вираження споконвічних традицій українського фольклору у їх синкретичному
поєднанні з античними засадами та бароковими принципами, була достатньо
поширеною. Але про козацькі скрині, про їх виготовлення та декорування
тощо, у силу певних історичних причин, що склалися на Україні у кінці
XVII – першій половині XVIII ст. достеменно відомо досить мало.
Достовірно доведеним фактом є виготовлення та розмальовування
скринь лише у другій половині XVIII ст. на теренах Нижнього Придніпров’я,
підтвердження чому знаходимо у Д. Яворницького: «Од лівого берега річки
Самари геть униз уздовж Дніпра тяглося с. Огрінь або Ігрень. Воно
недавнього віку, заснував його в 1780–1781 р. князь Олександр Андрійович
Прозоровський, і славилось воно своєю лісною пристанню та виробом
українських скринь…» [7, с. 6]. Закономірним буде і висновок про
успадкування та продовження тут мистецьких традицій запорозьких майстрів
наступними поколіннями, які мешкали на Придніпров’ї, зокрема на
прибережних просторах р. Самари – там, де духовна культура українського
козацтва досягла практично найвищого свого розвитку. Саме Присамар’я у
XVII–XVIII ст. було не лише одним із центральних осередків розвитку
козацького мистецтва, а й унікальним осередком піднесення їх православної
віри, що вплинуло на духовний синкретизм народної творчості.
Сучасні дослідники-культурологи (Т. Пуларія), вивчаючи мистецькі
особливості скринь Нижньої Наддніпрянщини, зокрема аналізуючи їх
архетипові проекції, стверджують «про первинні духовні підстави цього виду
декоративного мистецтва» та розглядають даний вид декоративної творчості
«і як джерело локальної історії, і як незаперечне утвердження духовного
начала в людині» [2, с. 285]. До того ж вони вважають за необхідне розглядати
«локальність» стильових особливостей та символіки розпису українських
скринь «поряд з традиційною фольклорною поетикою декоративного
розпису». Також відзначається їхня спорідненість із традиціями малювання,
що розвинулись у ХІХ ст. у селі Петриківка на Катеринославщині та з часом
оформилися в окремий оригінальний напрям декоративно-орнаментального
народного малярства – Петриківський розпис [2, с. 277]. До речі, у сучасній
науці не існують достовірні дані щодо часу та місця появи і розвитку
традицій, що лягли в основу петриківського розпису. Практично відсутні і
детальні історичні згадки про даний вид народного малярства до часу
зацікавлення ним на початку ХХ ст. Д. Яворницьким. Проте, не зважаючи на
те, що у розумінні сучасного мистецтвознавства цей напрям сформувався
тільки наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., вважаємо, що започаткування
традиції петриківського розпису, все ж таки слід шукати в народній культурі
доби українського бароко. Звертаючись із цією метою саме до
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культурологічного осмислення козацького мистецтва, відзначаємо декілька
причин. По-перше, окремі речі з візерунками у характерному стилі збереглися
ще з XVIII ст. та знайдені у своїй переважній більшості на теренах побутування
запорозьких козаків – на Придніпров’ї. По-друге, найяскравішим і найбільш
значущим підтвердженням зв’язку походження петриківського розпису з
козацьким мистецтвом знаходимо у рослинному орнаменті запорозьких
барокових ікон, датованих XVIII ст.
Отже, козацьке декоративно-ужиткове мистецтво, зокрема художня
обробка деревини в культурі українського козацтва є унікальним феноменом
наочного синтезу європейських мистецьких засад XVII–XVIII ст. та
етнокультурних ознак традиційного українського прикладного мистецтва з
урахуванням місцевих особливостей, автентичних рис козацького бароко.
Художньо-стилістичне поєднання названих властивостей, на основі
синкретичного взаємопроникнення релігії та естетики, закладеного в основу
духовної культури українського козацтва, образно відбилися у художніх
особливостях козацького декоративно-ужиткового мистецтва, зразки якого
були широко розповсюджені у козацькому середовищі.
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ
У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ
(на прикладі творчості Андрія Хіра)

Феномен національної ідентичності у сучасному (контемпорарному)
мистецтві України, тема, що постає актуальною на фоні соціальнополітичного розвитку нашої держави. В період коли українська мова знову і
заново отримує собі «місце під сонцем», інтелігенція бореться за
ідентифікацію виключно української культури і традицій серед інших.
Дослідження національних проявів у живописі, рисунку, скульптурі,
інсталяції, перформансах стає важливим важелем підтримки загальної
національної ідеї.
Досліджувати національну ідентичність без визначення самого терміна
ідентичності – неможливо. Але при цьому сутність цього поняття необхідно
продукувати на сучасні мистецькі засоби та прийоми. Разом з тим, не
оминувши процесу трансформацій ідентичностей під впливом
соціокультурних, науково-технічних та історичних факторів.
Для звуження пропонованої проблематики до конкретики, автор статті
пропонує дослідження на прикладі постаті окремого художника. В даному
випадку Андрія Хіра, творчість якого напряму пов’язана з використанням
трансформованих народних мотивів. Як зазначає сам митець, його твори
відповідають «коду нашого національного архетипу», і ознайомившись з
творчістю автора ця гіпотеза абсолютно підтверджується.
Творчість багатьох українських художників сучасності, поки що не є
предметом серйозних наукових досліджень. Переважна більшість матеріалів
для підготовки статті це візуальні джерела, прес-релізи проектів, та інтерв’ю
з автором. Великий внесок в наявність і публікацію останніх внесла
мистецтвознавець та куратор Катерина Носко.
Андрій Хір – молодий український художник з переконливими
досягненнями в реалізації власних та групових проектів. Він тісно співпрацює
з «Я Галерея», у 2013 став номінантом премії PinchukArtCentre. У 2016 році
учасник проекту «Тіні забутих предків» (Мистецький Арсенал). Особливу
цікавість для автора являє живопис, стріт-арт, дизайн, що тісно
переплітаються та взаємодіють з народними мотивами, співвідносяться з
ними і так само ідентифікуються. Основними проектами і серіями робіт
автора є «Хір звір з гір», «Приповідки», «Забобони» та інші.
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Поряд з глибоким філософським змістом робіт, велику цінність
представляє візуальний аспект. Поєднання живописних, графічних і текстових
прийомів створює унікальний зразок, що однаково потужно сприймається
органами чуття: зором, слухом, а у випадку арт-буку «Забобони» – дотиком.
Передати цю унікальність, лишивши виключно мову візуальності – завдання,
щонайменше, неможливе. Це один з моментів, що якнайкраще підкреслює
поняття безапеляційної ідентичності. Художник у своїх творах демонструє
дуалізм світобачення, що зливається в одну ідею, зрозумілу і адаптовану
до сучасних реалій. Разом з тим, Андрій Хір сам є дослідником етнографії,
традицій і фольклору, що «візуалізує народну мудрість».
Яскраво виражена чи прихована ідентичність в контемпорарному
мистецтві України безсумнівно присутня. Разом з тим, особливо цікаве
мистецтво що відкриває душу народу, без стереотипних атрибутів: гопака,
віночка, «брокардівських» орнаментів. «Бути собою», віддзеркаленням
свого часу і середовища, але при цьому ідентифікуватися як представник
окремої нації – важливий фактор визнання художника й особистості у
мультикультурному Всесвіті.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ ТВОРЧОЇ
ОСОБИСТОСТІ У ПРАЦЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ
СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
Проблема творчості є актуальною для соціогуманітарного знання, в
тому числі мистецтвознавства, яке чи не найбільш ґрунтовно вивчає
особливості творчості видатних художників, поетів, композиторів,
виконавців. Проблема творчості та творчої особистості фактично є засобом,
за допомогою якого можна створити «єдину теорію» соціогуманітарного
знання, яка об’єднає фундаментальні взаємодії у культурі на
міжособистісному і внутрішньо-особистісному рівнях, а також між
особистістю і культурою загалом. Саме уявлення про те, що особистість
людини є унікальною і творчою за своєю суттю є однією з центральних
ідей усіх наук про культуру.
При цьому найбільш повно проблема творчості, як ми вже зазначали
вище, розроблялася у контексті мистецтвознавства. Водночас осмислення
творчості з культурфілософських позицій передбачало дедалі більш свідоме
звернення до соціокультурного контексту, в якому розгорталася творчість
конкретного художника, поета, композитора, виконавця та ін. Так, ще в
античності мислителі в процесі вивчення мистецтва, його окремих видів і
форм акцентували увагу на, власне, всьому процесі художньої творчості –
починаючи з етапу задуму і аж до сприйняття публікою її кінцевих
результатів. У європейській культурі особлива увага зверталася на питання
зумовленості мистецтва соціокультурним контекстом буття людини,
заданість діяльності художника подіями його особистого життя. Приміром,
італійський художник, теоретик і історик мистецтва Дж. Вазарі на підставі
описаних ним біографій Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеля розкрив
підґрунтя діяльності цих видатних художників, обґрунтувавши залежність
творця від сучасної йому інтелектуальної, релігійної, соціальної і моральної
ситуації [2]. Цей підхід сформував своєрідну парадигму дослідження
художньої творчості, яку надалі застосовували більшість мислителів у різних
галузях наукового знання.
У XX ст. з’явилися міждисциплінарні дослідження на основі методів
філософії, культурології, психології. Так, психологічний підхід до проблеми
передбачав вивчення творчості як психічного процесу творчої особистості,
яка реалізує себе в сфері художньо-естетичної діяльності. Дані проблеми
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порушувалися й у культурній психології (В. Вундт [3]) та психології мистецтва
й естетики (Л. Виготський та ін. [4]). Л. Виготський вважав перспективним
розгляд творів мистецтва як результату творчості безвідносно до аналізу
рис особистості автора чи глядача, позаяк сам твір здатен викликати
естетичну реакцію. Іншими вченими, навпаки, наголошувалося на
дослідженнях ціннісних і психологічних особливостей митців, музикантів,
письменників (А. Адлер, Р. Ассаджиолі, Ф. Беррон, Дж. Гілфорд, А. Маслоу,
К. Мартіндейл, К. Роджерс, С. Рубінштейн, С. Ейзенштейн).
У філософській думці проблематика творчості і творчої особистості
вивчалася у процесі релігійно-філософських і моральних пошуків таких
мислителів, як М. Бердяєв, С. Булгаков, І. Ільїн, В. Розанов, В. Соловйов,
П. Флоренський та ін. Ідеї культуротворчої ролі мистецтва, важливості
формування особистості творця, питання інтелектуально-творчої діяльності,
природа та умови формування творчого таланту прослідковуються у працях
таких дослідників, як Г. Батіщев, М. Бахтін, В. Біблер, М. Вебер, М. Каган,
Е. Левінас, О. Лосєв, А. Макінтайр, Ю. Габермас, Е. Ільєнков, К. Разлогов,
А. Флієр та ін. Аналіз феномена творчої особистості як головного елемента
активної меншості суспільства в процесах розвитку соціуму здійснений у
працях таких зарубіжних класиків культурфілософської думки, як А. Тойнбі,
О. Шпенглер, Г. Зіммель, X. Ортега-і-Гассеті та ін.
Особливе значення у працях М. Хайдеггера і М. Мерло-Понті
надавалося проблемам співвіднесення творчості і творення мистецтва та
правди. М. Фуко, Р. Барт, Ж. Бодрійар, Ж. Дельоз та ін. звертали увагу на
взаємодію влади і мистецтва. Проблему симуляції реальності й творчості
культури постмодерну досліджували Ж.-Ф. Ліотар, П. Козловськи, Ж. Дерріда,
У. Еко, Ч. Дженкс та ін. Питання соціокультурного статусу мистецтва і
художника, внутрішніх механізмів творчої діяльності, а також специфіка
розвитку світової художньої культури розглядаються у працях таких
дослідників, як О. Кривцун, Ю. Лотман, Н. Маньковська та ін.
Механізм взаємодії суспільства і особистості у творчості
розкривається Л. Буєвою, Ю. Сичовим у дослідженні впливу на особистість
соціального середовища, в тому числі мікросередовища. Ідея цілісності
творчої особистості детально аналізується такими культурологами,
культурантропологами і психологами, як П. Гуревич, М. Каган, І. Кон, О. Леонтьєв,
М. Мамардашвілі, Б. Марков та ін. К. Абульхановою-Славською, Г. Панковою
творчість розуміється як вища стадія розвитку особистості, спосіб її буття,
сутнісна характеристика людини. Проблема розробки шляхів розвитку
творчої особистості знаходиться у центрі уваги й педагогів і психологів:
Г. Балл, І. Бех, Д. Богоявленська, В. Зягвязинський, В. Кан-Калик, Н. Кичук,
О. Кульчицька, А. Лук, Я. Пономарьов, М. Поташник, В. Рибалка, С. Сисоєва,
Т. Сущенко, Н. Тализіна та ін.
Загалом більшість вчених (К. Альбуханова-Славська, Г. Альтшуллер,
В. Андрєєв, Г. Буш, В. Дружинін, А. Канарський, П. Кравчук, В. Моляко,
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О. Матюшкін, В. Николко, Р. Позінкевич, Л. Пономарьов, М. Рєзнік, В. Роменець,
В. Семиченко, В. Шинкарук та ін.) визначають творчість як системне явище,
як певну сукупність взаємопов’язаних компонентів: творчі здібності, творчий
процес, міра індивідуального розвитку творчих здібностей та якостей
особистості, що забезпечують творчу діяльність.
Отже, різноманіття теоретичних і методологічних підходів до
дослідження творчості і творчої особистості актуалізує проблему
ґрунтовного міждисциплінарного синтезу, викликаного потребами розвитку
соціогуманітарного, зокрема мистецтвознавчого знання.
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РЕЦЕПЦІЯ ІДЕАЛЬНОГО СВІТОТВОРЕННЯ
В УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯДКАХ ТА ЩЕДРІВКАХ
В еру розвинених інформаційних технологій, глобальної
комп’ютеризації виробництва, швидкого та інтенсивного впливу різних
культур одна на одну атрофуються і відходять у реліктові сфери життя
суспільства особливі внутрішні механізми, закладені в традиційній культурі,
по-іншому оцінюються життєві позиції і наново відкривається та
сприймається навколишній світ, актуалізуючи проблеми розуміння
світоглядних і духовних основ народної культури, збереження традиційних
форм культурного спілкування, а також часово-просторової єдності первісної
культури з сучасністю.

279

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
В українській народній художній культурі рецепція (від лат. receptio –
прийняття) ідеального творення світу яскраво презентується у величальних
піснях різдвяно-новорічної обрядовості, до яких належать колядки та
щедрівки. Світоглядні й духовні основи, закладені у цих культурномистецьких об’єктах, оцінка часово-просторової єдності допомагають
зрозуміти вектори руху стрілки часу в сучасній картині світу. Головну
особливість цих давніх жанрів становить закладений в них невичерпний сенс,
що полягає в ідеалізації людини в образах трьох поколінь – старшого (діда
й баби), середнього (батька й матері), молодшого (дітей). Значне місце в
колядках і щедрівках відведено поважанню пращурів, так званому культу
вшанування предків, культу Роду.
В українській фольклористиці жанрову природу, зміст, поетику,
специфіку образів та мотивів колядок і щедрівок досліджували О. Афанасьєв,
Л. Виноградова, О. Веселовський, М. Глушко, В. Гнатюк, В. Давидюк,
О. Дей, М. Дмитренко, С. Китова, Ф. Колесса, М. Костомаров, О. Курочкін,
В. Осадча, М. Сумцов, І. Франко, В. Хмель та інші науковці.
1887 року була видана монографія О. Потебні «Объяснения
малорусских и сродных народных песен» [8]. Втім тема образу ідеального
світу, зображеного в цих давніх жанрах, в центрі якого знаходиться людина,
залишається актуальною і нині. Недаремно в дослідженнях В. Давидюк
акцентується, що для сучасної фольклористики «найзагадковішим жанром
була і залишається колядка» [1, с. 145].
Розгляд колядок і щедрівок, як носіїв закладеного в них образу
ідеального світотворення в українській народній художній культурі в
контексті діалогу традицій і новацій, становитиме мету нашої статті.
Колядки – за функцією і смисловим навантаженням це словесномузичні твори, святково-величальні пісні, які виконуються на Різдво, з Різдва
до старого Нового року і мають на меті звеличення господаря та його
родини, а також «накликати на господу та її мешканців милість богів та сил
природи, дарувати багатство, добрий врожай, приплід худоби, та віщувати
щасливу долю дітям – дівчатам – весілля, хлопцям – козацьку вдачу і успіх
у житті» [4, с. 14].
Як зазначає Любов Сердунич, автор посібника «Із народної криниці»,
«Коляда – богиня неба у давніх українців, мати Сонця, дружина Дажбога,
головного бога давніх українців. Її ім’я походить від слова Коло (первісна
назва Сонця). Свято Коляди, сонячне, язичницьке (себто народне свято),
було настільки популярним, що змусило церкву підпорядкувати цій даті свято
Різдва, під час якого виконували колядки (обрядові пісні). Народження СинаСонця матір’ю Колядою замінили мотивом народження Сина Божого матір’ю
Марією, наш, український, вертеп стали тлумачити як печеру, де народився
Ісус. А слова народної пісні «рік новий народився» церковники замінили на
«Син Божий народився». У радянські часи «Син Божий» знову замінили на
первісне «рік новий». Уся обрядовість різдвяного свята збереглася від
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предків і повністю несе народний характер, тепер – уже з домішуванням
християнських ознак» [3]. Отже, колядування завжди мало особливу магічну
силу і донесло до сьогодення свою раритетну функцію.
Наші далекі предки вірували в першого «полазника», яким мав бути
хлопчик, що приходив на різдвяні свята. Кожна українська родина вважала
за велику честь його зустріти і обдарувати. А хлопчик мав прославляти у
колядках господаря та його сім’ю, розвеселяти їх, створити святковий настрій,
адже, за В. Давидюком, «практична функція колядок із найдавніших часів і
дотепер у їхній вітальній силі. У ній їхнє основне значення і причина досить
тривалого побутування» [1, с. 160].
Щедрівки – це особливі пісні, за допомогою яких люди намагалися
забезпечити гарний урожай, добробут, багатство. Щедрівкові дійства
виконувалися тільки дівчатами (від старого Нового року до Водохреща).
Також до величальних пісень різдвяно-новорічної обрядовості
належать коляди християнського змісту – музично-поетичні твори, які
виконуються на Різдво, прославляють народження Божого Сина – Ісуса
Христа і супроводжують різдвяні обрядові дійства. В колядах постійними є
мотиви радості, святковості, благоговіння, що створюють образи ідеального
світотворення, піднесений настрій і надають різдвяно-новорічному обрядові
величного характеру. Коляди християнського змісту можуть виконуватися
як дітьми, так і більш дорослими виконавцями і традиційно завершуються
декламаційними віншуваннями з побажаннями щастя, здоров’я, достатку як
господарю, так і всій його родині. Мелодика різдвяних коляд співна,
пов’язана з традиціями церковного співу. В колядках, щедрівках, колядах в
атмосфері сакральності індивідуум, згідно уявленням наших предків про
бачення ідеального світотворення, в центрі якого стоїть людина, наближений
до природи через її ідеалізацію і обожнення.
Створений космічний світ ідеальної природи передбачав ідеальну
світобудову для людини. Метафоричне уявлення про ідеальний світ
підкреслюється в колядках і щедрівках архаїчними образами неба, води,
землі, трьох голубів, які раду радять, світового дерева, яке в колядках
представляється віссю всесвіту і визначається як освоєний людиною
космос, в якому немає місця для хаосу: «Коли не било з нащада світа,
/ Подуй же, подуй, Господи, / Із святим духом по землі! / Тогди не било неба,
ні землі, / А но лем било синоє море, / А серед моря зелений явір. / На
явороньку три голубоньки, / Три голубоньки радоньку радят, / Радоньку радят,
як світ сновати: / «Та спустеме ся на дно моря, / Та дістанеме дрібного піску;
/ Дрібний пісочок посієме ми: / Та нам ся стане чорна землиця» [5, с. 112].
У цій же давній колядці, записаній В. Гнатюком ще у ХІХ ст., далі
знаходимо паралель «природа – людина», а також зміну небесної
космогонічно-символічної тріади на сімейну ідеальну тріаду: «Ой течут,
течут бистрі річеньки, / На тих річеньках сплавиноченьки, / На тих
сплавоньках по три вершечки: / В першім вершечку сив соколонько, /
281

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
В другім вершечку сив зозуленька, / В третім вершечку ластов’ятонько. /
Ой не тото єсть сив соколонько, / Але тото єсть господаренько. / Ой не тото
єсть сив зазуленька, / Але тото єсть господиненька. / Ой не тото єсть
ластов’ятонько, / Але тото єсть їх дитятонько» [там само, с. 116].
В колядці «Ой вийду, вийду на круту гору» після відомих усім слів
приспіву «Святий вечір, добрий вечір», іде розповідь про корабель в морі, в
якому видно три віконця, які також символізують сімейну ідеальну тріаду з
акцентуванням на доньці-дівчині: «А в тім кораблі троє оконців. / Перше
оконце – ясне сонце. / Друге оконце – ясен місяць. / Третє оконце – дрібна
зіронька. / Дрібна зіронька – Галя дівонька» [6, с. 129].
Отже, при визначенні мети колядок і щедрівок ми схиляємося до позиції
О. Потебні, що «вітальна сила» передусім засвідчує ідеалізацію людини та
її середовища. Ця думка підтверджується М. Дмитренком: «дім звеселити»
та провістити благополучне, радісне майбутнє через умовну ідеалізацію
людини, підвищуючи її суспільний статус або господарський стан.
Як зазначає М. Дмитренко, «пророкування «хорошого майбутнього
врожаю» хоч і пов’язане з людиною, але трохи відсторонене. Зрозуміло,
що первісно цей мотив «дім звеселити» був пов’язаний із «веселощами»
сонця, світла, тобто мав значення сакральне, магічно-ритуальне. Згодом
сакральна складова втратила силу, під тиском соціальних обставин людське
життя профанізувалося й відповідно залишалася потреба такого
оказіонально-мистецького ідеального «звесеління». Особливо в умовах
зміни «ідеальної» родо-племінної формації на феодально-кріпосницьку з її
соціальним гнітом, визиском, безпросвітництвом. Саме тому колядки та
щедрівки почали відігравати одну з тих основних функцій: дім звеселити»
[2, с. 38–39].
Таким чином, перейшовши від ідеалізації світобудови з прадавніх
українських традицій у колядках і щедрівках до традиції «дім звеселити»,
образ ідеального світотворення у хронотопі української народної художньої
культури залишається актуальним нині і потребує подальшого вивчення.
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ПОЛІКУЛЬТУРНА МОДЕРНІЗАЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНИХ МУЗИЧНИХ ТРАДИЦІЙ
У ТВОРЧОСТІ «NADISHANA TRIO»
Лише у ХІХ ст. було завершено формування національних культур.
А вже у ХХІ ст., з поширенням ідеї глобалізації та створення «світу без
кордонів», перед всіма країнами постала проблема збереження національної
ідентифікації. Дослідники відзначають, що «вразлива у своїй цілісності та
збереженості також і національна (національно-державна) ідентичність.
У отвори, що утворилися, хлинули нові джерела ідентифікації, такі,
наприклад, як фемінізм, екологізм (environmentalism), усі можливі
«нетрадиційні орієнтації». Часто під ідентичністю розуміється тепер просто
відмінний стиль життя, певний життєвий проект. З такою ідентичністю і
чинять відповідно – легко і часто змінюють, рухаючись від одного
життєвого проекту до іншого. Нові ідентифікаційні можливості відкриває
кіберпростір, де створюються електронні спільноти... Залучений до
глобалізації індивід охоплений пристрастю до зміни місць, отримує радість
від свободи переміщення, він перетворюється у номада, який з азартом долає
простір і час свого національно-державного буття» [2, с. 40-41]. Виходячи з
цього, глобалізація, першопочатково направлена на об’єднання світових
культур, стала причиною роздробленості людської ідентифікації. Насправді,
«глобалізація – це експлуатація гетерогенності, відмінностей, а не
гомогенності, уніфікації... Як не дивно, але саме процес глобалізації нам їх
(регіональні, локальні, будь-які інші особливості та відмінності – С.Н.) у
повній мірі висвітлив, виділив, окреслив» [2, с. 20-21]. Тому проблема
національності постає не у збереженні її в глобалізаційному світі, а у тому,
яким чином вона себе може проявити. Поширеною є думка, що у системі
ринкової боротьби «самобутні національно-культурні системи цінностей
будуть зберігатися, скоріше за все, як етнографічні заповідники, на рівні
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або у формі неофольклору» [2, с. 21]. Однак, у національних культур є
можливість адаптуватися до нових форм існування у сучасному світі, не
втрачаючи своєї самобутності. Такою можливістю виступає
полікультурність.
Полікультурність наразі частіше за все визначають як багатонаціональність,
і це поняття застосовують переважно у педагогіці, закликаючи до
толерантності у зв’язку з багатонаціональністю сучасних держав. Тим не
менш, полікультурність може і мусить бути перенесена у культурний і
мистецький контекст. Саме там вона дає змогу розвиватися національним
культурам. Полікультурність – це феномен, який має на меті «акцентувати
множинність не як звичну співсхильність, а як перехрещення, взаємодію,
комунікацію відмінних один від одної одиниць соціального цілого» [2, с. 98].
Форма мистецтва якнайкраще підходить для полікультурних перетворень
національних культур, адже мистецтво є аполітичною і надкордонною
формою вираження, яке, незалежно від місця створення твору, є зрозумілим
для всіх. Як зазначає Бенедикт Андерсон, «в епоху, коли прогресивні
інтелектуали-космополіти (...) звично наголошують на майже паталогічному
характері націоналізму, на тому, що він живиться страхом і ненавистю до
Іншого, й на його спорідненості з расизмом, варто було б нагадати собі, що
нації викликають любов, причому нерідко любов глибоко жертовну. Культурні
продукти націоналізму – поезія, художня проза, музика, образотворче
мистецтво – дуже виразно виявляє цю любов у тисячах різноманітних форм
і стилів» [1, с. 177-178]. Тому саме мистецтво має стати тією платформою,
яка, озброївшись досягненнями полікультурності, зможе вивести національні
культури на світовий ринок.
При правильному підході до транслювання національного, його
поширенню і піднесенню буде сприяти і сама глобалізація, адже за її розвитку
«суспільства відкриваються для імпорту і експорту матеріальних цінностей
з однієї країни до іншої та циркуляції ідей, вироблених спільно декількома
країнами, які символічно виражають процеси співробітництва і взаємообміну,
наприклад, музика, котра поєднує старі традиції...» [3, с. 38].
Посилення взаємообмінів у мистецтві, зокрема у музиці, сприяло
утворенню таких полікультурних проектів, як «Nadishana Trio». Гурт було
створено наприкінці 90-х років. Засновником гурту є Владісвар Надішана –
мультиінструменталіст-віртуоз, композитор, який проживає у Берліні. Також
до гурту увійшли Армін Метц – бас-гітарист, німець та Стів Шехан –
перкусіоніст, американець. Полікультурність цього проекту полягає у тому,
що вони «створюють новий музичний простір, ввібравши та досліджуючи
різні музичні культури світу» [4]. Також вони поєднують різні етнічні музичні
традиції із популярними та академічними стилями, що надає можливість їхній
музиці бути включеною у сучасний контекст, а не перетворювати національні
традиції на «етнографічні заповідники». Як зазначає лідер гурту Владісвар
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Надішана «концепція цього проекту – не змішання стилів, еклектика або
спроба копіювати музику якогось окремого етносу, а знаходження спільного
знаменника між багатьма музичними культурами і створення своєї власної
музичної мови» [4]. Отже, у своїх композиціях Nadishana Trio не просто
використовує національні музичні традиції, вони переосмислюють їх,
поєднують і утворюють універсальний, загальносвітовий образ усіх культур.
Це відображає ідею полікультурності як взаємопроникнення різних культур
без втрати національної ідентифікації та органічно вписує їхню творчість у
світ, який глобалізується.
Окрім використання національних музичних традицій у власних
композиціях, досягненню такого ефекту сприяє те, що учасники гурту
поєднують звучання різних інструментів на сцені. Використовуються «три
групи інструментів: стародавні етнічні, такі як хулусі (Китай), бансурі (Індія),
хомус (Алтай); сучасні: шестиструнний бас, хенг драм; а також
експериментальні, власного винаходу: футуяра, дзуддахорд, гібридний кавал,
унікальна авторська перкусійна установка» [4]. Особливої уваги заслуговують
саме експериментальні інструменти, оскільки вони є також репрезентантом
полікультурності у мистецтві. Наприклад, дзуддахорд – це поєднання сітару
(індійського інструмента), мандоли (італійського інструмента) та гітари
разом із 11 резонуючими струнами (тарафами). В одному інструменті
поєдналися як мінімум три національні музичні традиції, при цьому
залишилися їхні особливості і, водночас, органічно вписалися у
полікультурний світовий контекст.
Саме такі проекти мають потенціал вивести національні культури на
світовий ринок, створений глобалізацією, що врятує їх від зникнення,
стилізування, або локальної замкненості чи переходу у розряд «музейності».
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ЕТНОДИЗАЙН ЯК НАЦІОНАЛЬНА ФОРМА
МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ
КУЛЬТУРІ: ФУНКЦІЇ І МІСЦЕ
На початку третього тисячоліття життя людини внаслідок процесів
глобалізації й функцій, інспірованих усім розвитком постіндустріального
суспільства, стало дуальним у планетарному масштабі, що призвело до
руйнування гармонійної взаємодії універсальної світової культури та
локальних культур окремих народів. У визначених обставинах майже в усіх
сферах людської діяльності спостерігається прагнення до відновлення
рівноваги між універсальною та національною складовими. Цим пояснюється
інтерес, зокрема, до проблеми етнодизайну, напрямку, що має на меті
формування цілісного предметного середовища з урахуванням етнічної
традиції у матеріальній культурі [3, с. 197-202].
Роль етнодизайну на сучасному етапі розвитку людства обумовлена,
насамперед, комунікативними властивостями дизайну як форми творчої
діяльності взагалі. Глобалізація дійсності підвищує роль візуального образу,
репрезентуючи його як абсолютну форму передачі інформації, встановлення
множинних зв’язків між людьми. При цьому дизайн сприяє сучасному
розвитку культурної семіотики, зберігаючи актуальність проблеми
співвідношення традиційного та новаторського, споконвічного й
техногенного.
Аналізуючи проблему етнодизайну та національного стилю у сучасному
дизайні взагалі, варто враховувати відповідний спектр злободенних питань
розвитку сучасного соціуму, передусім заміну гармонійно-творчих
принципів, за допомогою яких споконвіку формувалося людство,
меркантильно-споживчими зацікавленнями, що обертається втратою
суспільною свідомістю ціннісного та естетичного змісту етнічної спадщини.
Тому саме етнодизайну має належати провідна роль у розв’язанні даної
проблеми.
Сучасна концепція етнодизайну повинна спиратися на пошук
первозданного змісту вже наявних матеріальних форм із урахуванням тих
принципів, на підставі яких вони створювалися, тобто принципів
традиційності, синкретизму, безперервності відтворення. Разом з цим в
умовах глобалізованого світу не треба забувати, що кожний етнос є
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макромоделлю усього людства, тому кожна етнічна група акумулює у своєму
духовному досвіді елементи світової матеріальної культури у синкретичній
формі [4, с. 227].
Діяльність у сфері етнодизайну обов’язково враховує традиційні форми
побуту, уявлення про гармонію форми, краси та доцільності, що склалися у
певній етнічній групі, тобто ґрунтується на понятті етноідентифікації.
Етноідентифікація – процес усвідомлення окремим індивідом та народом
у цілому своєї національної приналежності, який відбувається завдяки
формуванню національної або етнічної свідомості, що пов’язує людину з
історичним і культурним буттям певного етносу [2, с. 7-13].
Однією з найважливіших умов етноідентифікації є збереження та
використання форм народного мистецтва, втілених у продуктах матеріальної
діяльності народу. Саме етнодизайн як напрямок, створений на засадах
творчого використання автентичного досвіду традиційних культур,
покликаний зберегти практичні та естетичні цінності народного мистецтва,
протиставивши їх принципам уніфікації у сучасному світі.
Головне завдання еднодизайну як національної форми мистецтва –
«перекласти на сучасну мову» скарби автентичної культури зберігши їх
національну своєрідність. Це завдання здійснюється у розробці дизайнпроектів на підставі фольклорних мотивів, головна мета яких – створення
продуктів, які поєднали б у собі функції, властиві народній культурі
(традиційні поняття про красу, доцільність, користь), та сучасні матеріали,
прийоми їх обробки, логіку використання у постіндустріальному просторі
[1, с. 342].
Дизайнерський продукт, створений із використанням етнічного джерела,
повинен виконувати утилітарну, семіотичну, естетичну функції, властиві
народній творчості, та інноваційну роль, притаманну сучасному дизайну
[5, с. 207].
На теперішньому етапі суспільного розвитку етнодизайн має
виконувати провідну роль у справі збереження самобутньої етнічної традиції.
Він дозволяє використовувати унікальну «культурну» інформацію,
сконцентровану у народному досвіді для створення різних варіантів взаємин
людини та матеріального середовища знаходження можливості діалогу між
відокремленими світами універсальної та фольклорної творчості [6, с. 350].
Підсумком використання принципів і форм дизайну на етнічному
підґрунті повинне стати збереження національної традиції в умовах
сьогодення, що є запорукою забезпечення успішної життєдіяльності нації
у сучасному техногенному світі.
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Аркадій Райкін у своїх «Спогадах» писав: «Я переконаний, що конферанс
це мистецтво. Сьогодні воно в занепаді, його критерії багато в чому втрачені.
Ми так звикли до безликого ведення концерту, що часто не бачимо, а тільки
чуємо ведучого. Сучасні ведучі механічно оголошують номери, бояться
встановити хоч якийсь контакт із публікою. Вони просто доповідають
прізвища виступаючих артистів. Мистецтво бути, а не здаватися природним –
основа основ конферансу» [1]. Ці слова видатного актора і коміка, сказані
ще кілька десятиліть тому, на жаль, актуальні і сьогодні. В сучасних умовах
головна проблема конферансу, як мистецтва живого, імпровізованого
спілкування із глядацьким залом, полягає в його відродженні.
Істотну роль у цьому процесі відіграє естрадна режисура, оскільки
мистецтво конферансьє, в більшості випадків, слід кваліфікувати як
створення номера, репризи, власне, в момент виконання. Зважаючи, що
основою цього жанру є імпровізація, на перший погляд здається, що ставити
поруч слова «конферансьє» і «естрадний автор», «конферансьє» і «режисер»
безглуздо. Але, тим не менше, режисура в жанрі конферансу присутня завжди,
хоча її функцію часто беруть на себе самі артисти. Практика свідчить, що ті,
хто виступають у цьому жанрі частіше, ніж інші, володіють режисерськими
навичками для підготовки своїх виступів, – у цьому відображається
специфіка їхньої професії. Конферансьє, в повному розумінні слова, –
господар концерту. Особливо це стосується збірних концертів, коли
конферансьє виступає ще й як режисер-організатор концерту. Він визначає
послідовність номерів, може переставити номера по ходу концерту,
узгоджуючи з реакцією глядацького залу, він має право скоротити концерт, і
навпаки, – попросити когось із артистів повторити на біс або виконати ще
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один номер. Таким чином, сама природа конферансу змушує артиста
проявляти режисерські здібності та навички. Тому коли йдеться про проблеми
режисури конферансу, то вони рівною мірою стосуються і власне
постановника, і самого артиста. Можна констатувати, що конферансьє більш
ніж представники інших жанрів органічно поєднує в одній особі професії
артиста і режисера. Це суттєвий методологічний принцип організації
художньої структури жанру конферансу.
Конферанс – мистецтво камерне. Аналіз досвіду відомих конферансьє
свідчить, що в усі часи різнилися манера, вибір тим, спосіб подання,
темперамент, імідж, але незмінним завжди залишався тон бесіди. Саме цей
чинник створює у публіки враження, що конферансьє розмовляє не із залом
взагалі, не з натовпом, не з масою, – а з кожним глядачем окремо. Якщо не
відбувається довірчої імпровізованої розмови із глядацьким залом, –
конферансу немає. Є ведення концерту, коли просто оголошуються назви
номерів, прізвища та звання авторів і виконавців. Часто такі оголошення
вимовляються навіть не напам’ять, а читаються зі шпаргалки, нехай навіть
вкладеної в красиву папку. Поділ – конферанс і ведення – існував завжди.
Власне, акторської професії у веденні практично немає, потрібні всього лише
техніка мовлення і загальна культура.
Мистецтво конферансу ґрунтується на імпровізації, проте це
імпровізація не просто сама по собі. Можна, наприклад, прекрасно
імпровізувати вірші на задану тему в умовах публічного виступу, але в іншому
випадку розгубитися, коли з публіки задають якесь несподіване запитання.
Методологічно словесна імпровізація на естраді відрізняється від
імпровізації в драматичному театрі: імпровізація конферансьє на естраді
завжди здійснюється в контакті артиста з публікою. Отже, не будь-якого
артиста-імпровізатора можна кваліфікувати як конферансьє. Специфіка
конферансу – імпровізація в спілкуванні, у відповіді, в реакції на ситуацію,
що склалася.
Жоден інший жанр естради не вимагає від артиста наявності такого
великого і важливого набору не лише професійних, а й морально-етичних
якостей, глибокої ерудиції, як конферанс [2, с. 118]. Мабуть, не варто
безапеляційно стверджувати, що це найскладніший естрадний жанр, але те,
що він є одним з найважчих, – безсумнівно. Конферансьє завжди висловлює
залу свою позицію – громадянську, моральну. В його словах завжди присутнє
те, за що і проти чого він виступає. Його позиція подається глядачеві від
першої особи, від чого переконливість аргументації зростає. Конферансьє –
це завжди певною мірою і проповідник, і вчитель, і політичний трибун.
Аналіз структурних особливостей конферансу підводить до важливого
висновку, який впливає на методологію підходу до створення номера:
пропоновані обставини в мистецтві естради мають істотну відмінність від
того, що під цим терміном мається на увазі в драматичному театрі. Величезне
значення має реакція глядацького залу, яка може змусити піти концерт не за
заздалегідь продуманим сценарієм, поміняти місцями номера, вилучити якісь
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із них, змусити конферансьє імпровізувати, скоротити або подовжити
концерт. Необхідно підкреслити існування відмінної від театру подвійної
природи пропонованих обставин у мистецтві естради взагалі, і в конферансі
особливо. У поняття «запропоновані обставини» в театрі не входять склад і
поведінка глядацького залу. Для артиста естради, особливо в жанрі
конферансу, пропонованими часто стають реальні обставини концерту. Таким
чином, у теоретичній основі режисури естради є специфічне й ускладнене
тлумачення терміна «запропоновані обставини».
До функцій режисера входить підготовка з конферансьє різноманітних
«домашніх заготовок», що не знімає принципу імпровізації конферансу, який
в даному разі проявляється і тому, що саме із заготовленого арсеналу реприз
артист виголосить у той чи інший момент виступу. Важлива професійна якість
конферансьє – вміння вчасно і доречно використати заготовку,
відштовхуючись від обставин концерту. Оцінюється не лише несподівана
подія, запитання із залу, непередбачена реакція публіки, а й необхідність
миттєво знайти в своєму арсеналі заготовку, єдину в даний момент необхідну
репліку, афористичну фразу, репризу. Це вимагає швидкої реакції, чудової
пам’яті, але ще більше – досвіду. Навіть коротка пауза для пошуку в спогадах
необхідної репризи неприпустима. Жодна домашня заготовка не врятує
розгубленого артиста. Але попередня підготовка матеріалу виступу є
потужною підмогою, що надає можливість у потрібний момент використати
заготовку і допомгти набути навички імпровізаційного виступу. Навіть
виконання заздалегідь заготовленої репризи вимагає імпровізації, оскільки
необхідно підвести до неї публіку, і потім далі вести концерт. А заготовити
таке заздалегідь неможливо.
Таким чином, заснований на живому, безпосередньому спілкуванні у
вигляді довірчої бесіди, мистецтві справжньої сьогочасної імпровізації,
конферанс вважається одним з найбільш складних видів мовних жанрів на
естраді, а професія конферансьє – однією з найбільш рідкісних.
Розвиваючись і пристосовуючись до сучасних реалій, жанр конферанс
вимагає не лише наявності високохудожнього репертуару, а й появи яскравої
і неординарної особистості з професійною підготовкою, що передбачає
володіння елементами акторської майстерності, мистецтвом імпровізації,
промовою, пластикою, вміння самому складати і компонувати текст як
власного виступу, так і цілком програми.
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ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Після проголошення України незалежною державою розпочалися
процеси розбудови та оновлення законодавчої бази з метою реформування
сфер суспільного життя. За ці роки відбулося переосмислення ролі і місця
гуманітарної сфери у процесі державного будівництва. Відповідні суспільні
зміни призвели до необхідності переглянути законодавство у сфері культури.
Одним з перших галузевих законодавчих документів, прийнятих
Верховною Радою України, стали «Основи законодавства України про
культуру» від 14 лютого 1992 року № 2117-ХІІ, де прописано правові,
економічні, соціальні, організаційні принципи розвитку сфери культури в
нашій державі, окреслено характер суспільних відносин у напрямі створення,
розповсюдження, збереження, використання та культивування культурних
цінностей. У директиві зафіксовано, що основні її положення спрямовані на
закріплення прав України у сфері культури; відродження і подальший
розвиток культури титульної нації та культур нацменшин; сприяння свободі
творчості та реалізації культурно-мистецьких процесів, можливостей
професійної та самодіяльної художньої творчості; надання відкритого
доступу до найкращих культурних зразків; гарантування умов соціального
захисту працівників культури; урахування матеріальних і фінансових факторів
культурного розвитку [1, с. 127].
Наступними кроками удосконалення законодавства України у сфері
культури стало прийняття спеціальних законів. Прикладом того може бути
Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» від 27.01.1995
№ 32/95-ВР, у якому уточнено статус бібліотечних установ, конкретизовано
правові та організаційні засади функціонування бібліотек та організації
бібліотечної справи в Україні [6]. Документом зафіксовано право на вільний
доступ до інформації, знань, а також можливість використання цінностей
національної та світової культури, науки та освіти у вигляді документальних
ресурсів, що зберігаються в бібліотеках.
У свою чергу Закон України «Про музеї та музейну справу» № 249/95-ВР,
датований 29.06.1995 року, закріпив суспільні відносини у музейній сфері,
визначив основні засади організації роботи музеїв та заповідників у частині
їх музеєфікації та порядок наукового формування, вивчення, обліку,
зберігання, охорони і використання Музейного фонду держави. Закон

293

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
торкається також питань обліку, зберігання, використання, охорони,
консервації, реставрації музейних предметів і колекцій [9].
У зв’язку з необхідністю реалізації в повному обсязі вимог Конституції
України щодо консолідації та розвитку української нації на підставі
відродження її історичної свідомості та культурних традицій було прийнято
Постанову Кабінету Міністрів України від 23.09.1997 № 675 «Про
затвердження Концептуальних напрямів діяльності органів виконавчої влади
щодо розвитку культури». Означена директива мала забезпечити створення
відповідних умов для збереження і повноцінного розвитку української
культури в ході розбудови демократичного суспільства, а також закласти
підґрунтя для формування культурно-національної ідентичності шляхом
розвитку України як рівноправного учасника світової співдружності,
співтворця світових культурних процесів. Проте окреслені настанови не
вдалося повною мірою здійснити в роки становлення незалежності України.
Зважаючи на масове вивезення наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
культурних цінностей за кордон України, приватизацію об’єктів культурної
спадщини, було прийнято низку законів. Зокрема, Закон України «Про
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21 вересня
1999 року врегулював процедури вивезення, ввезення та реституції
культурних цінностей. У цьому акті також задекларовані правові аспекти
охорони національної культурної спадщини та організації міжнародного
співробітництва у сфері культури [7]. Виходячи із завдань збереження,
використання та захисту об’єктів культурної спадщини черговий Закон
України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 року заклав
правові, організаційні, соціальні й економічні підвалини щодо охорони
культурної спадщини. Закон України «Про охорону археологічної спадщини»,
датований 18 березня 2004 року, врегулював суспільні відносини у галузі
охорони, дослідження та збереження археологічної спадщини [10, 11].
Ухвалення спеціальних законів щодо регулювання окремих галузей
культурної діяльності дозволило ліквідувати недоліки правового
забезпечення сфери культури та заповнити наявні прогалини. Але у зв’язку з
необхідністю формування єдиної культурної політики держави було прийнято
Закон України «Про Концепцію державної політики в галузі культури на 2005–
2007 роки». Головною метою впровадження Концепції передбачалося
утвердження культурного розвитку як одного з визначальних чинників
соціально-економічного розвитку України та її окремих регіонів [4, с. 60-61].
Концепцією визначено чотири основні напрямки реалізації культурної
політики, а саме:
1) управлінський (застосування програмно-цільового методу
управління на підставі принципів прозорості, публічності, системності,
ефективності та інноваційності державної політики в сфері культури);
2) законодавчий (структурно-правова реорганізація засад і умов
діяльності у галузі культури та мистецтв, формування належної нормативноправової бази для розвитку культури в Україні);
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3) фінансовий (розробка ефективної моделі фінансового та
матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку);
4) інформаційний (формування цілісного інформаційно-культурного
простору України на підставі позиціонування української культури у світі).
Але окреслені завдання не були втілені на практиці у зазначені строки.
Стало зрозуміло, що ряд положень «Основ законодавства України про
культуру» від 14 лютого 1992 року застаріли і вже не відповідають потребам
часу.
Нарешті 14 грудня 2010 року депутатами Верховної Ради України
прийнято Закон України «Про культуру», який конкретизував правові засади
діяльності у галузі культури; впорядкував суспільні відносини щодо
створення, використання, розповсюдження, збереження культурної спадщини
і цінностей та забезпечення вільного доступу до них; зафіксував фінансовий
та господарський механізм діяльності закладів культури; визначив соціальні
гарантії працівників даної сфери [8].
Отже, за результатами дослідження можна зробити висновок, що для
вирішення проблеми подальшого розвитку культури необхідне подальше
вдосконалення законодавчої бази. Так, актуальними проблемами
залишаються: затвердження стандартів реалізації послуг закладами культури;
вироблення методології розрахунку вартості надання культурних послуг;
розробка системи фінансування державних стандартів (нормативів) якості
послуг; проведення моніторингу надання послуг на різних рівнях; підготовка
цільових програм із кадрової політики; створення рівних умов організаційної
та інституційної спроможності для учасників ринку культурних послуг тощо.
Не дивлячись на наявні недоліки, Закон України «Про культуру»
засвідчує, що держава опікується питаннями культури і сприяє розвиткові
та якісним змінам цієї сфери життя українського соціуму.
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У тезах здійснено спробу висвітлення деяких визначальних аспектів
соціальної ролі культури в умовах трансформації сучасного українського
суспільства. Зважаючи на таку актуальну останнім часом «матеріалізацію
духу», загострюється увага культурології щодо проблем єдності
матеріального й духовного, що уможливлює переорієнтацію від визнання
факторів економіки, політики й ідеології як основних джерел суспільного
розвитку на роль і значення соціокультурних передумов і чинників
соціального прогресу і порядку [2, с. 12-14]. Уперше такий підхід до аналізу
соціальних процесів запропонував французький соціолог Ален Турен.
Спостерігаючи за студентським рухом у 1968 р. у своїй країні та зміну під
його впливом соціальних пріоритетів у суспільстві, він започаткував
традицію критичного відношення до соціальних процесів – акціонізм, як
соціологію дії, метод якої полягає у відокремленні аналізу суспільного життя
від держави, оскільки вона у ново народжуваному суспільстві вже не виступає
принципом єдності соціуму і центром його інтеграції. Народжуване
суспільство він називав постіндустріальним або технократичним і
програмованим. Його особливість вчений помітив у тому, що ріст економіки,
як домінуючий у минулому фактор, вже не визначатиметься умовою його
розвитку. Цю умову перебирають на себе соціальні сили, здатні до планування,
організації та контролю [3, с. 64–69].

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
Продовжуючи традицію А. Турена та інших класиків соціології,
зарубіжні дослідники напрацювали вагомі здобутки у вивченні цієї проблеми.
Особливо цінним вважається збірник «Культура має значення. Яким чином
цінності сприяють суспільному прогресу», виданий 2000 року у Нью-Йорку
за редакцією Л. Харрисона та С. Хантингтона [1]. Знайомство з думкою його
авторів уможливлює виділити деякі універсальні закономірності відносин
духовних і матеріальних чинників суспільного розвитку:
- неформальні інститути економічної поведінки, унормовані тією чи
іншою культурою, визначають моделі організації господарських відносин
та результати економічного розвитку країн і народів [1, с. 76–93];
- мінливість культури особливо помітна у зв’язку з процесами
глобалізації. Можливі навіть революційні зміни у її сфері і, відповідно, у
економічних відносинах [1, с. 38–54];
- успішне розв’язання проблем економічного, соціального,
політичного розвитку неможливе без критичного аналізу традицій
національної культури народу, тенденцій її змін [1, с. 252–271].
Внесок культури до суспільного розвитку можна розглядати з
економічного погляду як частину культурної індустрії, економічний потенціал
якої формується зростанням попиту на культурні товари та послуги. Але за
таких умов її можливості не пов’язуються з цим прагматичним утилітарним
аспектом. Реально використання можливостей культурних активів для цілей
розвитку значно ширші й не можуть зводитися до суто інструментальних
функцій. До того ж культура має ще й конструктивний, творчий потенціал,
який реалізується у всіх інших аспектах життя суспільства, включаючи
економіку, політику, соціальну сферу. Цінності культури визначають також
ідентичність суспільства в цілому, окремих його прошарків та груп,
формують відношення до праці, сім’ї, здоров’я, надихають людей на
колективні дії, згуртовують і консолідують суспільство на основі спільності
цілей та соціальних уявлень щодо їх досягнень, диктують правила поведінки
і характер розбудови відносин між людьми [1, с. 15–37].
Дослідники соціокультурної динаміки слушно зауважують, що
реалізація тієї чи іншої моделі розвитку неможлива без урахування культурної
специфіки суспільства, як і неможливе розуміння механізмів інституалізації
відношень і процесів всіх інших сфер життя сучасного транзитивного
суспільства без урахування ролі культури в успіху або провалі реформ
[1, с. 295–300]. Зважаючи на це, слушним видається методологічне
обґрунтування згадуваним уже Аленом Туреном системотвірної ролі культури
у розвитку інших сфер суспільного життя. Він прямо наголошує: «Саме
розробка й відтворення правил, які відтворюють зразки й суспільні норми,
задають вимоги (очікування) до партнерів у соціальних взаємодіях –
презентуючих собою елементи культури у поєднанні з формуванням системи
соціальних позицій (статусів) і системи ролей – робить саме функціонування
економіки соціальним інститутом. І саме культура формує та впорядковує
картину світу, створюючи для всіх учасників взаємодій також єдину систему
світу і єдині способи оцінки поведінки [3, с. 85].
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Така інтерпретація поведінки українського соціуму має певні підстави
визнаватися проявом сумніву до поширених у буденній свідомості уявлень
про економічний розвиток і матеріальний добробут як панацею від усіх
проблем. Звичайно, цих чинників розвитку неможливо заперечувати, але й
необхідно визнавати, що без соціокультурної модернізації потуги в економіці
й добробуті людей не зможуть розв’язати нагромаджених проблем і
консолідувати суспільство для прориву до нових суспільних вимірів.
Консолідація сучасного українського суспільства неможлива без
цілеспрямованих зусиль по формуванню єдиного значеннєвого й ціліснонормативного соціокультурного простору, функціонуючи у якому,
громадянське суспільство, бізнес і держава мають проявити свою активну
позицію щодо інтегрування культурної політики до змісту соціальноекономічних та соціально-політичних стратегій національного розвитку.
Виконуючи функцію консолідації суспільства, культура в якості інструмента
політики здійснює також історичну місію стабілізатора й амортизатора
неминучих при транзиті збочень у соціумі, який здатен швидко піддаватися
внутрішнім чи зовнішнім впливам, у тому числі й руйнівним.
Недооцінка ролі культури у соціально-економічній та соціальнополітичній модернізації українського суспільства спричинила відчуження
частини соціуму від здобутків національної культури, затінила соціальноекономічні можливості духовного відтворення суспільства, що в підсумку
за шкалу можливого підняло плату українського народу за так звані реформи,
у чому переконують реалії середини другого десятиліття ХХІ ст.
Підсумовуючи, зазначимо, що сьогодні перед Україною та її
суспільством стоять не тільки цивілізаційні виклики глобалізації та ризики
економічного, політичного, соціального розвитку, а й матеріалізувалася
проблема реальної загрози свободі народу й суверенітету держави. За таких
умов культурна політика потребує значного розширення значеннєвого,
інструментального та функціонального компонентів свого підмурівку.
Нинішній міжцивілізаційний розкол українців підтверджує наявність у них
двох різних засад інтеграції соціального віту – ірраціональної (емоційночуттєвої), матеріалістичної та раціональної (абстрактно-логічної), духовної.
Подолання його вбачається через взаємодію цих двох начал та формування
єдиної української політичної нації шляхом самовиховання у людинигромадянина політичної культури на основі суспільного договору. Тому для
сучасного українського суспільства визначальними є цінності соціальної
справедливості та рівності, добробуту й співробітництва, духовного,
морального й соціального прогресу. Саме вони, поряд із іншими вічними
цінностями культури потребують поглибленої культурологічної інтерпретації
з урахуванням нових реалій і нових орієнтирів розвитку.
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ДУХОВНА ОСВІТА
ЯК НАПРЯМ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Сучасний цивілізаційний розвиток, переосмислення і трансформації
світоглядних імперативів життєустрою, сформованих на основі філософії
постмодерного мислення, провокує кризові зміни в морально-психологічних
принципах поведінки людини. Майже всі християнські конфесії намагаються
адаптуватися до мінливих умов глобалізованого суспільства, формуючи
власні соціальні концепції, в яких передбачається визначення ролі і місця
церкви в питаннях церковно-державних відносин, морально-етичних правил
повсякденної поведінки, громадянського суспільства, політики й економіки.
Філософське осмислення, історичний та соціокультурний розвиток
культури у сучасному світі християнства, теоретичні й методологічні
проблеми морально-етичного чинника як регулятора духовного суспільнополітичного, національно-патріотичного процесів, – відображено у працях
Т. Аболіної, М. Бабія, І. Богачевської, В. Бондаренка, С. Головащенка,
Т. Горбаченко, В. Губерського, В. Єленського, М. Заковича, А. Колодного,
Л. Конотоп, В. Лубського, В. Любчика, І. Мозгового, П. Сауха, Л. Филипович,
П. Яроцького, В. Ярошовця. Але й при такому розмаїтті наукових доробок,
питання розвитку національної культури через призму духовної освіти,
залишається мало опрацьованим.
Метою даної роботи є визначення особливості сприйняття значимості
духовної освіти в пріоритетному напрямку розвитку української культури.
Відомий науковець, Й. Хефнер, визначає християнське суспільне вчення
як «сукупність соціально-філософського (переважно на підставі суспільно
зорієнтованої людської природи) та богословського (на підставі
християнського спасіння) пізнання сутності та устрою людського
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суспільства, а також норм і обов’язків, які випливають із цього пізнання та
реалізуються в конкретних суспільних відносинах» [4, с. 32]. Зауважимо, що
погляди, які пропонує Церква, завжди мали оказіональний характер, а якщо
вони і зводились у певну систему, то така систематизація мала історично
обумовлений характер.
В той же час, одним із положень соціальних концепцій провідних
християнських конфесій є положення про ставлення церкви до національного
питання. Слід зазначити, що зазначаючи вселенський характер Церкви, різні
християнські конфесії виокремлюють власну позицію щодо взаємодії
Церкви і певної нації або етнічної спільноти.
Сучасна система богословської освіти Православної Церкви
знаходиться в стадії визначення основних тенденцій розвитку, що викликає
низку проблем, які пов’язані, по-перше – з питанням адаптації Православної
Церкви до мінливих умов глобалізованого суспільства, посилення впливу
ідей секулярного лібералізму і постмодерністських світоглядних установок
щодо місця релігії в сучасному суспільстві, і, по-друге – з питаннями
входження духовних ВНЗ в національний освітній простір.
Головними завданнями духовної освіти є моральне та православне
виховання особистості священнослужителя, який зможе буди пастирем для
інших віруючих, і формування особистості богослова, який би мав змогу
надавати відповідь проблемам сучасного соціального світу, який постійно
змінюється. Якщо другий вектор пов'язаний із набуттям богословських знань
і формуванням високоосвіченої особистості, то перший вектор – це духовне
зростання і формування морально-етичної компетентності майбутнього
священнослужителя на основі принципів християнської педагогіки.
Педагогіка направлена на формування всебічно розвинутої особистості.
Для реалізації цього завдання світська педагогіка творчо поєднує навчання
і виховання. Християнська педагогіка завдання виховання висуває на перший
план. При цьому під процесом виховання християнська педагогіка розуміє
формування духовно зрілої особистості. Християнство – це перш за все
цілісний спосіб життя. Цей спосіб життя задуманий Богом, але формується
в результаті набуття особистістю певних навичок, які дозволяють
сформувати ті якості характеру, які є чеснотами. При цьому процес набуття
навичок передбачає взаємодію особистих аскетичних зусиль та благодаті
Божої. «Свобода і благодать – два крила, які піднімають людину до висот
духовної довершеності» [1].
Пріоритетом розвитку богословської освіти виступає формування
концепції освітньо-виховного процесу в духовних ВНЗ як відповідь на
виклики ідеології постсучасності – секулярного лібералізму і ідей
постмодернізму.
Ідеологія постмодернізму глибоко увійшла в сферу освіти, порушивши
розвиток педагогічної думки, яка виникла на основі традиції і авторитету.
Метою постмодерністської педагогіки є шлях для учня у відсутності
абсолюту, авторитетів та ієрархічної сопідпорядкованості [3].
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В сучасних умовах модернізації духовної освіти можна виділити деякі
напрями розвитку православної богословської освіти в України, які сприяють
розвитку культури та її модернізації. По-перше, входження в національний
освітній простір (запровадження в системі вищої духовної освіті принципів
Болонського процесу; впровадження теологічної освіти в світських
навчальних закладах. По-друге, це підвищення ефективності освітньовиховного процесу в духовних ВНЗ, що безперечно вплине на розвиток
національної культури молодого українського населення; та накінець,
впровадження компетентнісного підходу в систему духовної освіти
(визначення системи ключових освітніх компетенцій в системі:
компетентності в богословських знаннях; морально-етичної компетентності;
соціальної/громадянської компетентності (суспільно-громадської позиції).
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КУЛЬТУРА ЯК ОБ’ЄКТ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Традиційно визначають культуру як все те, що створене людиною.
У стенфордській філософській енциклопедії можна надибати ще й такі
визначення: «Культура є добре організованою єдністю, яка розпадається на
два аспекти: матеріальні артефакти і систему традицій», його запропонував
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Маліновський. Друге визначення, сформульоване Гіртцем: «Культура – це
історично передавана схема значень втілених у символах» [1].
Ми звернемося до обох визначень, оскільки вони дають змогу
скористатися наступними аналогіями. Перша аналогія є комп’ютерною і
дозволяє описати матеріальні артефакти як «комп’ютерне залізо», а систему
традицій як «софт» або програмне забезпечення. В цьому сенсі ми можемо
сказати, що держава або значно ширше, – соціальна система, теж втілюють
у собі обидві ці складові. Територія, матеріальні виробництва, населення,
класична війна тощо представляють собою «комп’ютерне залізо», тоді як
історія, інформаційні війни, медійний простір, релігії, ідеології, системи
цінностей і т.д. є «софтом». Друга аналогія, – психотерапевтична і
кібернетична. Вона розглядає дійсність з точки зору двох реальностей:
реальності першого порядку – реальність матеріальних об’єктів і реальності
другого порядку, яка конструюється шляхом приписування смислів, значень
і цінностей реальності першого порядку. «Психічно здорова людина здатна
бачити і торкатися квітів та відчувати їх запах. Назвемо це реальністю першого
порядку. Однак розвиток подій рідко зупиняється в даній точці. Ми йдемо
далі і вкладаємо певний сенс, надаємо певного значення, цінності об’єктам
нашого сприйняття. Інакше кажучи – створюємо реальність другого порядку,
де і починають виникати всі проблеми» [3]. Томас Сас показав, що поняття
психічних розладів є результатом конструювання медичним дискурсом
понять і контекстів, в яких будь-яка або майже будь-яка поведінка може
інтерпретуватися як психічно нездорова [11, с. 15]. Фактично Сас веде мову
про те, що переважна більшість того, що називають психічними розладами
конструюється в реальності другого порядку. Такий підхід поділяється
вищими політичними елітами США. Б. Клінтон в часи свого президентства,
на конференції по психічному здоров'ю, у своїй промові зазначив, що
діагностика психічних хвороб стала такою ж точною як і діагностика тілесних
хвороб, а нові ліки допомагають людям з тяжкими психічними розладами
вести здорове і продуктивне життя [2]. В цій промові Клінтон фактично не
проводить різницю між софтом і залізом, між психікою і мозком, між
реальністю другого і першого порядків. Навпаки, об’єднавши їх він фактично
спричинив у подальшому до зростання залежності людей від продукції
фармацевтичної індустрії. Це лише один із прикладів того як на самому
високому рівні можна сформувати «науково обґрунтований» соціальний
контекст (реальність другого порядку).
Для чого створювати тренди? Створення соціальних контекстів, або
трендів, які підтримує багато людей має свої зиски. Г. Г. Почепцов зауважує,
що психотравми керують однією людиною, так само як і масами. Завдання
психотравми знищити альтернативи, усунути різноманітність. Радянська
машина пропаганди працювала в цьому напрямку дуже ефективно. «Мовчазне
населення полегшує управління, різко знижуючи різноманітність. Різні
варіанти поведінки витравлювались не лише із теперішнього, але і з минулого»
[10]. Сучасний медійний простір (реальність другого порядку) являє собою
ефективний інструмент знищення різноманітності. Закон необхідної
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різноманітності стверджує, що ріст різноманітності в одній (керуючій
системі) може зруйнувати різноманітність в керованій системі [13, с. 294].
Наслідками такого знищення різноманітності точок зору і практик у
соціальній системі є ріст керованості цією системою. Репресії сталінських
часів в минулому, тому для управління соціальними системами
використовуються більш тонші, але не менш ефективні інструменти,
розроблені в рамках психотерапевтичних практик.
Американський психотерапевт Мілтон Еріксон описував гіпноз як
метафоричну комунікацію [7]. Влада і провладні медіа беруть на озброєння
інструментарій психотерапії для більш ефективного маніпулювання
культурою. В 60-х, коли Маркузе написав свою «Одномірну людину»,
медійний простір вже використовував специфічний спосіб комунікації, який
дуже легко нав’язувався суспільству [8, с. 146-166]. На той момент
психотерапія, соціальна психологія і поведінкова економіка розвивались, а
нейроекономіка взагалі продукт ХХІ ст. Однак систематичне використання
їх інструментарію у прикладанні до суспільно-політичного життя є відносно
недавньою та ефективною практикою.
Основні інструменти знищення різноманітності у соціальних системах,
які спрощують керування нею. Наприклад, ефект загального вагону (band
wagon effect), «чим більше людей в оточенні споживача роблять певні дії,
тим більш логічними і вірними вони йому видаються. Суть даного ефекту
непогано виражається інтернет-афоризмом: «міліони лемінгів не можуть
помилятись» [9]. І хоча наслідування є однією із форм навчання, воно крім
того призводить до колективних форм поведінки таких як манії, депресії,
мода, страх тощо, з яких далеко не всі є конструктивними. Наприклад, всі
знають, що авіаційні перевезення є самими безпечними, однак після терактів
в США 11 вересня 2011 р. багато американців впродовж цілого року
користувались автомобілями, що призвело до зростання кількості ДТП у
порівнянні із середньостатистичними. «У такий спосіб, хоча і вважається,
що в результаті атаки 11 вересня загинуло приблизно три тисячі американців,
реальна кількість жертв була як мінімум в половину більшою» [4, с. 9].
Ефект прив’язки (anchoring effect), прийом який побудований на звичці
людей «робити оцінку, відштовхуючись від початкової величини, яка зумисно
підібрана так, щоб отримати остаточну відповідь. Початкова величина або
відправна точка, може бути отримана з допомогою формулювання проблеми,
або вона може бути частково результатом розрахунків» [6, с. 29]. Можна
припустити, що різноманітні результати соцопитувань на передодні виборів
відіграють роль таких прив’язок.
Фреймінг – ще один маніпулятивний інструмент, розроблений в рамках
психотерапії і який використовується для медійного конструювання
реальності «з метою формулювання певних причинно-наслідкових зв’язків,
морально-етичних інтерпретацій і рекомендацій з приводу того як потрібно
чинити в тій чи іншій ситуації» [5].
Існує багато інструментів розроблених в рамках психологічних практик,
які широко застосовуються до адміністрування соціальних систем:
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формування суспільної думки і контекстів, конструювання трендів,
створення відношення тощо. Фуко М. зауважував, «що владі властиво – і
особливо владі, подібній до тієї, яка діє в нашому суспільстві, – бути
репресивною і з особливою пильністю придушувати будь-яку некорисну
енергію…» [12, с. 106]. Втім, сьогодні влада, завдяки значно досконалішим
технікам маніпуляції стає не стільки репресивною, стільки сугестивною і
гіпнотичною, не прямо, опосередковано нав’язуючи свою волю суспільству.
Більше того, можна припустити, що з використанням подібних
психотерапевтичних інструментів можна буде не стільки прогнозувати
майбутнє соціальної системи, скільки «програмувати» масову поведінку
людей для реалізації тих чи інших сценаріїв.
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ІНТЕРАКТИВНА ЕКСПОЗИЦІЯ
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО
МУЗЕЙНОГО ПРОСТОРУ
Сучасний музей перестає нині бути звичайним місцем збереження
предметів, їх експонування, дослідження чи просто зберігання. Його роль і
значення значно розширюється. Сучасний музей – це своєрідний
комунікаційний майданчик, в якому відбувається специфічний процес
комунікації – відвідувача з екскурсоводом, відвідувача з експонатами,
відвідувачів між собою. На нашу думку, для забезпечення максимально
якісного процесу комунікації музей крім традиційних засобів комунікації –
екскурсій, лекцій, семінарів, відеофільмів – повинен використовувати сучасні
комунікаційні канали. Одним з різновидів таких комунікаційних каналів є
інтерактивні музейні експозиції.
Впровадження мультимедійних та інтерактивних технологій в музейний
простір – тема, яка все більше набирає популярності, і як будь-яка галузь,
що розвивається, має ряд дискусійний питань. В цьому і полягає актуальність
даної тематики. Ґрунтовні дослідження в цьому напрямку здійснили
Брижаченко Н. С., Нікітіна І., Маньковська Р. В., Шлыкова О. В. [1; 2; 3; 5;].
Спробуємо проаналізувати та обґрунтувати необхідність використання
медійних технологій та інтерактивних експозицій в сучасному музейному
просторі. Як відомо, культуру XXI ст. називають «віртуальною» або
«аудіовізуальною». Розглядаючи музей з точки зору культурологічної науки,
ми можемо застосувати цей термін і до сучасного музею. Нині завдяки
використанню мультимедійних технологій, смартфонів та персональних
комп’ютерів не обов’язково відвідувати виставки творів мистецтва, аукціони,
арт-ярмарки та ін. Твори мистецтва можна споглядати, використовуючи
міжнародні світові інтернет-портали (EUROPEANA, Smart history тощо).
Саме вони дозволяють переглянути колекції та культурне надбання всіх
музеїв світу. Тому, розглядаючи традиційну музейну експозицію, сучасному
відвідувачу, на нашу думку, часто доводиться стикатися з проблемою
«інформаційної самотності» в музеї. Якщо відвідувач не отримує
інформацію, яка його цікавить одразу, згодом він забуває про неї і таким
чином отримує не зовсім якісний музейний продукт чи музейну послугу.
Проте в музей приходять не тільки за інформацією, а й за справжністю та
атмосферою. Крім створення «зон занурення» не варто забувати про такий
важливий засіб донесення інформації, як аудіо інсталяції тривимірних
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музейних предметів. Це не тільки звичні аудіогіди, а й стаціонарні аудіонавушники поруч з вітриною або з об'єктом, завдяки яким відвідувач
опиняється в певній епосі чи темі. Спробуємо розглянути найпопулярніші
мультимедійні засоби комунікації на прикладі інтерактивних експозицій
провідних музеїв Польщі (Варшави, Познані, Торуні, Гнєзно) та обґрунтувати
необхідність їх використання та значення у формуванні музейного простору
сучасної України. Дане дослідження здійснене автором в рамках
міжнародної археологічної експедиції Окрегового музею м. Коніна під
керівництвом маг. Кшиштофа Горчиці та за участі професора Олени
Гончарової. Одним з таких медійних засобів є інтерактивний стіл – мінімультимедійний центр, який дозволяє взаємодіяти одночасно кільком
інтерактивним додаткам та здійснювати процес комунікації одночасно
кільком відвідувачам. Актуальні інтерактивні додатки для музеїв – мозаїки
у вигляді монет чи банкнот; розміщення монет у порядку їх виникнення та
історичного розвитку. Вони допоможуть звернути увагу відвідувачів на
особливості та деталі предметів, що експонуються. Нахилена конструкція
ідеально підходить для виставок, музейних екскурсій та інсталяцій.
Так, після реконструкції та оновлення музейної експозиції
Національний музей у Варшаві (Muzeum Narodowe w Warszawie) широко
використовує інтерактивні столи та підібрані за тематикою інтерактивні
додатки. Сьогодні його відвідувачі мають змогу складати мозаїку
візантійської фрески XIII ст. та в такий спосіб вивчати деталі образів святих,
розглянути і порівняти техніку малюнків та ін.
Національний музей у Варшаві було засновано ще в 1862 році. Як
провідний музей міста Варшави він складався з колекцій ряду інших музеїв
і організацій, поступово охопивши твори різних видів і жанрів мистецтва.
Нині у ньому зберігається понад 780 000 експонатів. Це колекції
стародавнього і середньовічного мистецтва, картини польських та іноземних
художників, колекції ювелірних виробів, східних мистецтв, сучасного
польського мистецтва, польського та європейського декоративного
мистецтва, а також багато тимчасових виставок [3].
Як засвідчує досвід, інтерактивний екран розширює можливості
презентацій; підвищує ефективність взаємодії з аудиторією. Управління
здійснюється, як правило, дотиком пальця до екрана. Чутлива поверхня
дисплея негайно реагує і передає дані керуючої програми, яка відображає
на екрані відповідний розділ або тему. Таким чином, відвідувач сам може
керувати інформаційним потоком, вибираючи цікаві теми або розділи
експозиції. З іншої сторони інтерактивний екран може містити наочні
матеріали у вигляді електронних 3D фотооб’єктів. Це допомагає зробити
екскурсію максимально якісною, доступною та зрозумілою для широкого
кола відвідувачів. Прикладом таких інтерактивних рішень слугує експозиція
Археологічного музею м. Познань (Польща). Завдяки інтерактивному
екрану можна в деталях ознайомитися з великою кількістю експонатів,
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дізнатися про їх історію та функціонування, а також ознайомитися з
віртуальними експонатами, які не представлені в експозиції або втрачені за
певних причин. (У музеї також можна складати пазли музейних предметів
експозицій, відповісти на запитання візуальної фотоанкети, переодягнутися
в костюм певної епохи і навіть полежати на м’яких куточках дитячого
простору, який розташовано на 1 поверсі.
І нарешті, інтерактивна панель або фліпчарт XXI століття – магнітномаркетна дошка, яка використовується для проведення лекцій, семінарів,
тренінгів та івент заходів. На інтерактивній панелі розташований QR-код,
який дозволяє за допомогою смартфону відображати та зберігати
інформацію та переносити її на персональний комп’ютер. В цьому випадку
відпадає необхідність відволікатися на необхідні записи та нотатки.
Нині характер культурної комунікації змінився, активно розвиваються
засоби візуальної комунікації, яка пов'язана з розвитком електронних засобів
масової інформації та медіа технологій. Тому це дає нам змогу говорити
про потребу більш широкої інтеграції візуальних засобів в традиційну
музейну практику. Окрім того, при загальній інформаційній завантаженості
суспільства, яскрава подача інформації про експонат у вигляді авторських
інсталяцій із застосуванням мультимедіа технологій дозволить створити
специфічну «музейну атмосферу» та створити «ефект занурення» в ту чи іншу
епоху. Проте застосування технологічних засобів лише як самоцілі, а не як
засобу формування сучасного музейного простору може призвести до
відволікання та зниження уваги відвідувача до музейного предмета. Це
питання, на нашу думку, потребує більш детального вивчення та
обґрунтування.
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ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА:
Д О П О С ТА Н О В К И П Р О Б Л Е М И

ХХІ ст. характеризується інтенсивним розвитком людства та швидкими
змінами у життєдіяльності суспільства. Це час переходу сучасного
суспільства до його зовсім іншої якості – інформаційного суспільства. При
таких обставинах постає потреба у розумінні інноваційної культури, її сутності,
яка і забезпечує безперервний інноваційний розвиток суспільства й шляхів
формування сучасної людини інноваційного типу діяльності [1, с. 11].
Аналіз проблем, асоційованих з інноваційним розвитком суспільства,
здійснює багато українських та зарубіжних науковців. Серед них: В. Іванов,
М. Згуровський, С. Мельников, Н. Шуст, І. Постнікова й ін.
Проблеми інноваційної культури були висвітлені у публікаціях багатьох
інших науковців. Зокрема, В. Балабанов окреслив принципи формування
основ інноваційної культури сучасного суспільства, А. Ніколаєв показав
місце інноваційної культури у розвитку суспільства, О. Бондар-Підгурська
проаналізувала вплив інноваційної культурної традиції на формування
державницької інноваційної політики, К. Камерон розробив загальні
технологічні підходи з діагностики рівня інноваційної культури. Крім того,
Г. Захарчишиним були досліджені питання з моделювання рівня інноваційної
культури у роботі підприємства й розбудови інноваційної стратегії
останнього. У свою чергу Л. Патора виявив місце інноваційної культури в
інтелектуальному потенціалі комерційних підприємств, Є. Ларичева
визначила фактори впливу на зростання інноваційної культури підприємств
та запропонувала загальну схему її розвитку.
Інноваційна культура є цілісною системою вироблених в суспільстві
цінностей та моделей поведінки його членів, що впливають на появу
нововведень і, як наслідок, на спосіб життєдіяльності суспільства.
Інноваційну культуру сприймають результатом соціальних взаємодій та
процесів навчання при численних контактах між певними соціальними
групами, що передається через вчинки, настанови, норми, ціннісні орієнтації,
мову, етику робочих відносин, комунікаційних зв’язків, стиль керівництва й
ін. Діапазон інноваційної культури детермінується створенням умов
ефективного застосування інноваційних можливостей суб’єктів
соціокультурної діяльності – особистості, підприємства й ін. до
реформування останнього.
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Інноваційна культура гарантує сприйнятливість суспільства до
нововведень, його готовність та бажання підтримувати та реалізовувати
інноваційні процеси у всіх галузях життєдіяльності. Відповідно, інноваційною
культурою виконуються такі функції: трансляційна, за допомогою якої
відбувається передача інформації з минулого до теперішнього часу та з
теперішнього у майбутній час щодо усталених типів сучасної інноваційної
діяльності у рамках ціннісних орієнтацій зазначеного суспільства; селекційна,
яка відповідає за відбір сформованих або перейнятих інноваційних
поведінкових зразків, які у найвищій мірі відповідають суспільним вимогам
на певному етапі розвитку спільноти; інноваційна – розкриття особливостей
креативних потенцій соціокультурного механізму, формування нових типів
інноваційних вчинків людини на ґрунті зразків аналізу інноваційної діяльності
усередині самої культури або запозичених ззовні.
Згідно з дослідженнями В. Носкова, окрім вже зазначених, існують і
такі функціональні призначення інноваційної культури: пізнавальноперетворювальне, яке реалізує заходи теоретичної й організаційної
діяльності; регулятивно-нормативне, що виявляє вагоме місце в
інноваційному розвитку суспільства; ціннісна функція з її оцінкою явищ
інноваційної діяльності в суспільстві; комунікативна, яка вивчає спілкування
і обмін досвідом щодо інноваційних технологій; соціалізаторська функція,
яка сприймає інноваційну культуру через призму розвитку суспільних
цінностей; функція соціально-економічного передбачення з її
прогнозуванням шляхів і напрямів у розвитку інноваційної культури у певній
галузі; інтеграційна функція, що поєднує різні типи культури у цільну культуру
особистості [3, с. 73].
Таким чином, інноваційну культуру в сучасному суспільстві
характеризують процеси організації, оптимізації, раціоналізації, контролю,
регулювання та стимулювання усіх компонентів інноваційної системи
суспільства. Мета ж утворення інноваційної культури міститься у реалізації
продуктивних інновацій в їх якісному вимірі, вдосконаленні механізмів
активізації можливостей інноваційного процесу. Відповідно, інноваційнокультурна діяльність має виявити творчі сили і здібності, таланти, розвиток
та реалізацію креативного потенціалу суспільства; стимулювати
інтелектуальну та творчу активність при досягненні поставлених цілей;
активізувати та оптимізувати інноваційні суспільні процеси; формувати і
впроваджувати інноваційні стратегії розвитку суспільства; застосовувати
демократичний стиль управління; підтримувати інтелектуальний клімат
всередині підприємства, створюючи інноваційний імідж; гарантувати
інноваційний процес [2, с. 28].
Виходячи з вищезазначеного можна визначити основні причини, які
негативно впливають на інноваційний розвиток національної культури:
- низький рівень усвідомлення суспільством необхідності змін та
впровадження інновацій в різні сфери суспільного розвитку;
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- низький рівень інноваційної культури особи, який проявляється у
небажанні сприймати нове і використовувати його в інтересах загального
прогресу;
- незацікавленість як конкретних осіб так у цілому і всього суспільства
у нововведеннях;
- зниження престижу наукової праці та небажання вчитися і
перенавчатися, адаптуватися до змін у світі;
- відсутність мотивації в інноваційній діяльності.
Через подолання даних проблем є їх розгляд на рівні державного
регулювання політики, науки, освіти, економіки. Саме удосконалення в даних
галузях розвитку суспільства здатне підвищити рівень як інноваційної
культури індивіда, так і інноваційної культури суспільства. Для цього потрібно
за допомогою освіти та науки розробити в суспільстві здатність виходити за
межі знань і досвіду, в економіці та підприємницькій діяльності стимулювати
появу інновацій та інноваторів шляхом залучення до участі у прибутку від
їхніх інновацій; реалізувати свободу творчості особистості без будь-яких
правових обмежень, внаслідок чого має зменшитись опір суспільства до
нововведень, підвищитись рівень інноваційної культури конкретних осіб за
допомогою введення ідеології інноваційного розвитку в освіту. Виконання
даних вимог призведе не лише до усвідомлення необхідності інноваційних
змін в суспільстві, але й підготує людей до ефективного життя в умовах
перетворення та змін сталих соціальних стереотипів, та до активної участі
населення у формуванні свого добробуту за допомогою власної інноваційної
діяльності [4, с. 32].
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ОСОБЛИВОСТІ PR ТА ПРОСУВАННЯ
КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ
ВИДАВЦІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У зв’язку із розвитком нових технологій в Україні знижується інтерес
до читання. Державні та приватні організації, вищі навчальні заклади,
бібліотеки, книгарні та видавництва, окремі автори чи редакції засобів
масової інформації намагаються змінити ситуацію, що склалась. Українські
видавництва у своїй діяльності використовують ті засоби просування книги
до читача, які вважають традиційними – участь у ярмарково-виставковій
діяльності, зустрічі авторів з читачами (так звані автограф-сесії), масові
презентації книг тощо; і новітні, що виникли не так давно та пов’язані зі
змінами в медіакомунікації та розвитку індустрії PR.
Слушним є твердження, що досвід багатьох видавничо розвинутих
країн, ефективність ринкового просування видавничого продукту
багаторазово підвищується при поєднанні зусиль самих видавців і засобів
масової інформації [2, с. 73-77].
Кожна книга потребує особливого маркетингового підходу – не можна
одним рекламним каналом реалізувати багато книжок, адже кожна з них є
своєрідною і до її продажу доцільно підходити по-новому [1, с. 174-177].
Для успішної діяльності видавництво повинно мати власний стиль,
напрямок, за яким воно працює і планує розвиватись, власні самобутні
переваги над конкурентами, які в подальшому будуть приваблювати нових
читачів. Саме в цьому полягає інтеграція діяльності маркетингової та PR
діяльності видавничого підприємства. В ідеалі PR повинен не лише довести
до широкого загалу історію діяльності організації, а й створити її імідж.
Додатково, PR бере участь у формуванні самої організації та стилю її роботи.
За допомогою досліджень, зворотного зв’язку й оцінювання, PR-спеціаліст
визначає інтереси, проблеми й очікування споживачів, і передає свої
висновки керівнику організації, який, в свою чергу, повинен уміло
скоординувати дії маркетингового відділу, що втілює очікування в
реальність і повідомляє про це читачів.
Оскільки рекламні бюджети видавців незначні для української книги
кращою і доступною рекламою поки залишається якість перекладу та
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поліграфії, хороша робота редактора з текстом, гарні ілюстрації і приємна
обкладинка. Найбільш ефективно просувати продукцію видавцям вдається
на чотирьох великих вітчизняних книжкових форумах: «Книжковому
Арсеналі», який проводиться в Києві, львівському «Форумі видавців»,
«Запорізькій толоці» та Meridian Czernowitz. Українські видавці також
активно беруть участь у виставках в Українському домі, виставках, що
влаштовує Медвін, а також в регіональних: Тернополі, Луцьку, Одесі тощо [3].
Каналами рекламування нової книги, яка тільки виходить на ринок,
можуть бути радіо, Інтернет, інформація у вигляді рецензії, критики, анотації,
що мають різну мету і є способами інформування читачів. Одним із
найкращих засобів рекламування є рецензія, коли автор пише відгук на книгу,
визначає, кому вона може сподобатися і бути реалізована. [2, с. 174-177].
В останні роки видавці намагаються використовувати буктрейлери як
спосіб реклами книг, проте ці спроби поки залишаються нечисленними, але
в переважній своїй більшості дають позитивні результати.
Зважаючи на те, що навіть великі українські видавництва мають досить
таки обмежений бюджет, більшість буктрейлерів до українських видань часто
створюють аматори, тому їх складно поставити в один ряд з кращими
роликами іноземних видавництв [5, с. 2-14].
У 2012 році для просування першої книги українських коміксів
«Даогопак» зняли цікавий анімаційний трейлер, який виглядає
конкурентоздатним на тлі робіт західних мультиплікаторів. Його автори –
Максим Прасолов, Олексій Чебикін, Олег Колов. На сервісі YouTube ролик
переглянули 120 тисяч разів [6].
Зміни в сучасній системі медіакомунікацій дають видавцям і
книгорозповсюджувачам значно ширший арсенал комунікаційних ресурсів
для забезпечення ефективної книжкової промоції. Науковці вважають, що
доцільно розмежовувати поняття «канали просування» та «засоби
популяризації» [5]. Більшість книговидавців користується такими
комунікаційними каналами поширення інформації, як сайти видавництв,
інтернет-книгарні, літературні сайти та видавничі портали. Позитивним
зрушенням в діяльності видавництв є, ведення власних сторінок в
соціальних мережах.
Сучасний читач особливо чутливо реагує на те, яким арсеналом новітніх
інструментальних засобів наповнений сайт, важливим є художньоінфографічне виконання, яке може зацікавити, зокрема за рахунок
використання аудіовізуальних ефектів. Необхідним є грамотне оформлення
контенту: окрім розміщення повнотекстових фахових матеріалів доцільно
активно користуватись гіпертекстовими посиланнями на інші мережеві
ресурси. Час, ресурси та ефективна робота з сайтом, які закладає видавець
дають свої результати – активність у пошукових системах, високу
відвідуваність, коментованість.
Хоч видавнича продукція і конкурує з електронними виданнями, але
більшість книговидавців вже змирились з тим, що останні чільно зайняли
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свою нішу на споживчому ринку, і з кожним роком ця частка зростає. Лідери
вже давно зрозуміли даний факт і досить ефективно ведуть практику
паралельного продажу традиційних та електронних видань, що дозволяє
накопичувати прибутки і задовольняти потребу мобільності читачів у
сучасному глобалізованому світі.
Особлива увага приділяється видавництвами продажу через інтернет.
Саме тому важливо мінімізувати складність оформлення процесу
замовлення, оплати та доставки. Тобто взаємодія з покупцями здійснюється
через узгоджений набір зручних процедур, спрямований на формування у
них загального враження про компанію та її продукт.
В цілому, різноманіття рекламних заходів, що використовують
видавництва, з успішною координацією PR-менеджерами інформації,
сприяють ефективній маркетинговій політиці, збільшенню продажів,
впізнаваності книг і видавництва, збільшенню їхньої конкурентоздатності.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ
РЕСТОРАНІВ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ
КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ
В умовах глобалізації світових економічних процесів, політичної і
культурної інтеграції та уніфікації, змінюється підхід до визначення понять,
стратегічних цілей та пріоритетних напрямів діяльності організації.
Термін «культурна індустрія» у початковому розумінні трактувався
виключно в однині й зводився до масового виробництва культурних благ і
послуг [4]. У процесі конкретизації та еволюції соціокультурних процесів і
явищ поняття «культурна індустрія» трансформувалось у множину, набувши
значення виробництва та споживання культурно-творчих продуктів і
цінностей, що, в свою чергу, звужує роль та значення культури і не розкриває
її морально-етичний, естетичний та психологічний аспекти [3, с. 82-84].
У визначенні ЮНЕСКО термін «культурні індустрії» застосовується в
тих галузях, які охоплюють створення, виробництво та комерціалізацію
змістів, що є нематеріальними і мають культурний характер [1]. Вони, як
правило, захищені авторським правом, і можуть приймати форму товару або
послуги, що визначає їх відношення до сфери економіки. Тому сьогодні
культурні індустрії можна визначити як унікальний сектор економіки, що
виник внаслідок поширення масової комунікації та процесів глобалізму.
Ураховуючи це, у секторі культурних індустрій виділяють групи, які
охоплюють різні види діяльності. Однією із них є сфера гостинності.
Сучасні підприємства сфери гостинності в цілому, та ресторанні заклади
зокрема, кардинально змінюють концепцію своєї роботи, впроваджуючи у
свою діяльність, різноманітні за змістом культурно-розважальні програми.
Якщо спочатку усі ресторанні розваги зводились до однотипності,
одноманітності й характеризувались пасивністю гостей, то сьогодні
українські ресторани пропонують своєрідну модель комплексного
відпочинку, сутність якого полягає в поєднанні активних культуротворчих і
комунікативних форм спеціально організованої культурно-розважальної
діяльності [2, с. 45]. Зокрема, ресторанами України пропонуються
різноманітні послуги (сомельє, години фортуни, щасливі години для гостей,
гастрономічні шоу та презентації, сигарний кейтеринг, розваги на воді,
інтелектуально-розважальні та рольові ігри), перелік яких нескінченний.
Окрім традиційних, з’являється величезна кількість спеціалізованих
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ресторанів – так званих закладів клубного типу, основне завдання яких
полягає у створенні настрою та відповідної атмосфери шляхом організації
тематичних розважальних й анімаційних програм. Такі ресторани-клуби мають
чітку орієнтацію на свого потенційного споживача і пропонують комплексний
підхід до організації культурного і активного відпочинку гостей.
Відповідно, культурно-розважальні програми ресторанів виконують
певні функції, які визначають змістову специфіку дозвіллєвої діяльності та
тісно пов'язані з іншими категоріями дозвілля, зокрема з формами його
організації. Для задоволення потреб споживача пріоритетними функціями
розваг в українських ресторанах нами визначено інформаційно-комунікативну,
рекреаційну (релаксаційну), розважальну, соціальну, ціннісну, гносеологічну
(пізнавальну), креативну [2, с. 47-49].
Сучасні форми розважальних програм у ресторанах, окрім пасивного
та розважального відпочинку, задовольняють потребу в пізнавальному
дозвіллі, яке формує світогляд людини, соціальні зв’язки та уподобання й
передбачає активну участь гостя у дозвіллєвій діяльності. Організатори
дозвілля приділяють достатню увагу вибору цільової аудиторії, її віковим,
матеріальним та психологічним особливостям і дотримуються основних
педагогічних принципів роботи з аудиторією. Основною метою організації
та проведення ресторанних розваг, які ґрунтуються на активному
пізнавальному дозвіллі, є задоволення потреб гостей в моральноестетичному розвитку.
Вище означене дозволяє розглядати ресторанні розважальні програми
як різновиди культурно-творчих продуктів, а інноваційну діяльність
ресторанів щодо їх створення, організації та реалізації як новітній напрям
розвитку культурних індустрій.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
При динамічному розвитку та модернізації суспільних відносин зростає
роль видавничої справи. Ефективна діяльність її підприємств створює умови
для формування інтелектуального потенціалу нації, визначає духовне життя
населення. Успішне функціонування цих підприємств багато в чому залежить
від соціально-комунікаційних та культурних чинників – етапів духовних і
культурних пошуків людства. В сучасних умовах поширення культури та
покращення освіти в суспільстві, збереження національної пам’яті,
формування світогляду населення та позитивного іміджу суспільства на
світовій арені, є важливими завданнями кожного видавництва та
книготорговельного підприємства. Водночас з видавничою чи
книготорговельною діяльністю вони здійснюють і соціокультурну, що є
цілеспрямованим, спеціально організованим процесом залучення людини до
культурних цінностей суспільства й активного її включення в цей процес
[1, с. 133-138]. Це і сприяння наповненню національного інформаційного
простору суспільно важливою книжковою продукцією про національні та
загальнолюдські надбання в економічній, політичній та духовній сферах і
розширення асортименту книжкової продукції для забезпечення потреб усіх
соціальних груп населення виданнями з різних галузей знань державною
мовою, і сприяння розвитку національної культури, і зміцнення духовності і
моралі. До соціокультурних функцій підприємств видавничої справи України
належать інформаційно-пропагандистська, виставкова, просвітницька,
наукова, представницька та комунікаційна, які спрямовані на формування
ціннісних орієнтацій населення, вдосконалення їхньої інформаційної
культури.
Станом на 01.10.2016 р. до Державного реєстру видавців, виготовлювачів
і розповсюджувачів видавничої продукції внесено 5979 суб’єктів видавничої
справи (4637 – юридичні особи, 1342 – фізичні особи). З них 1742 суб’єкти
займаються лише видавничою діяльністю, 682 – виготовленням видавничої
продукції; 397 – її розповсюдженням. Решта суб’єктів видавничої
справи поєднують 2-3 види діяльності у видавничій справі, 1258 суб’єкти
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(994 – юридичні особи, 264 – фізичні особи) здійснюють видавничу
діяльність, виготовлення і розповсюдження видавничої продукції [2].
В Україні книжкових магазинів у 14 разів менше, ніж передбачає
європейська норма. До такої ситуації призвели неврегульованість вартості
оренди для книжкових магазинів (на відміну від Європи), а також поголовне
електронне піратство [3]. Нині функціонує біля 1200 роздрібних
книготорговельних підприємств, тоді як в Польщі – 2500. У 2015 р.
порівняно з 2013 р. удвічі скоротилась кількість книжкових кіосків та
книжкових прилавків – 4453 об’єкти замість 8796 об’єктів [4], що не
сприяє доступності книжок і у фізичному, а не лише ціновому аспекті, які
повинні продаватися в найближчих книгарнях, супермаркетах, кіосках.
Доступність передбачає і наявність необхідної інформації про книжку, яка
залежить від своєчасного встановлення зв’язків із громадськістю за
допомогою широкого використання засобів масової інформації – преси,
радіо, телебачення, Інтернету тощо, тобто PR – діяльності, що базується на
сучасних технологіях впливу на суспільне середовище і сприяє
налагодженню тісних взаємовигідних контактів зі споживачами, партнерами,
громадськими організаціями, допомагає оперативно і своєчасно виявляти й
усувати недоліки у стратегічному плануванні, регулюванні й організації
фінансово-економічної, соціально-культурної, просвітницької діяльності.
Просвітницька діяльність видавництв і книгарень полягає в
інформуванні та пропаганді через книгу загальнолюдських цінностей,
історичної, духовної та культурної спадщини. Для забезпечення смислової
наповненості суспільних процесів, збільшення сукупного культурного
капіталу найважливішими є видання, спрямовані на соціокультурне
висловлювання: есеїстика, публіцистика, актуальні дослідження, частка яких
в Україні залишається незначною і друк яких здійснюється за рахунок коштів
фондів, бо видавництва рідко беруть на себе комерційні ризики, пов’язані з
ними.
Колективи видавництв та книготорговельних підприємств реалізують
функції соціокультурної діяльності за допомогою:
- участі у книжкових виставках, конкурсах, форумах;
- відкритих переглядів нової літератури, поширення культурних
досягнень з використанням інформаційних технологій;
- викладення нових видань на сайтах з метою пропагування української
національної культури у всій її різноманітності та світового культурного
надбання в Україні;
- презентацій книг, зустрічей з відомим особистостями у сфері
культури, науки, освіти;
- проведення літературно-музичних вечорів, лекцій на актуальні для
покупців теми, бесід, круглих столів, читацьких конференцій.
Книжкові виставки та ярмарки займають особливе місце у пропаганді
знань, ідей, культурних традицій, оскільки видавці та читачі зустрічаються
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безпосередньо один з одним, на них формуються довірчі взаємини продавців
із споживачами, створюються групи за інтересами, що роз’єднані відстанями,
але об’єднані стилем життя та цінностями, розвивається і культура
споживання. На міжнародних ярмарках виявляється, як держава представляє
свою культуру в інших країнах, в міжнародних проектах, який внесок робить
у світову культуру та як відгукуються про її досягнення у закордонних
засобах інформації. Соціальна пам’ять про культурні цінності тієї чи іншої
країни впливає на сприйняття світовою громадськістю її проектів, ініціатив
та товарів, формує позитивний імідж держави.
Актуальною є проблема визначення цільової аудиторії, специфіки
комунікації із певними сегментами споживачів, спрямованості комунікації
на потреби споживачів. До основних маркетингових комунікацій, які
використовують підприємства видавничої справи, належать друкована
реклама, пропаганда, пабліситі, брендинг, прямий продаж, стимулювання збуту,
паблік рілейшнз, директ-маркетинг та персональний продаж. Відбувається
перехід від класичних методів комунікацій до більш нових, медійних, в яких
акцент робиться на інтерактивності, коли відносини видавця, книгаря і
споживача інформації є рівноправними. При цьому підприємства мають
постійний та безпосередній контакт зі своїм споживачем і намагаються
реагувати на зміни в його смаках. Нині кожне видавництво чи книгарня має
власний веб-сайт та сторінки у соціальних мережах, однак недостатньо
використовує засоби блогінгу та міні-блогінгу, геосоціальні мережі та відео
сервіси, які є дієвими і поширеними у західноєвропейських країнах.
Більшість діючих українських видавництв та книготорговельних
підприємств працюють над створенням свого привабливого іміджу,
намагаються бути популярними осередками спілкування споживачів,
своєрідними культурно-дозвіллєвими центрами, особливо книгарні-кав’ярні.
Ситуація у видавничій справі постійно змінюється під впливом
відсутності стратегії державної гуманітарної політики, в т.ч. і видавничої
справи. Недостатньо впроваджується в дію «Концепція державної політики
щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на
період до 2020 року», відсутня виважена кредитна та інвестиційна політика
щодо видавничого сектору національної економіки, яка б врахувала
недостатнє залучення національного капіталу у виробництво власної
книжкової продукції, розробила та забезпечила заходи з системного
дистрибуційного та роздрібного книгорозповсюдження. Лише при вирішенні
питань духовності і культури зможе запрацювати економіка.
Для покращення соціально-культурної діяльності підприємств
видавничої справи в Україні необхідно здійснювати постійний ринковий
моніторинг стану видавничої справи, розробити законодавчі механізми
звільнення від оподаткування кошти, інвестовані з інших сфер бізнесу у
вітчизняне книговидання; вирішити питання звільнення від оподаткування
меценатських і спонсорських коштів, спрямованих на розвиток вітчизняної
320

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
книги. Сприятиме розвитку видавничої справи як складової культури і
встановлення соціальних тарифів та нормативів на обов’язкове надання
електронними та друкованими ЗМІ часу і площ для програм, що
популяризують вітчизняну книгу і читання серед населення.
Вирішення проблем у національній видавничій справі можливе при
консолідації зусиль видавців, розповсюджувачів і держави – пропаганді книг
і читання на рівні національної інформаційної політики; розробці програми
популяризації серед різних вікових груп і прошарків населення книги і читання
як важелів впливу на формування людської особистості, нації та держави.
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ІННОВАЦІЇ У СУЧАСНІЙ ТЕАТРАЛЬНІЙ
КУЛЬТУРІ МАРІУПОЛЯ
У зв’язку з військовим конфліктом та політичною кризою в країні в
суспільстві відбулися ціннісні переорієнтації, які сформували нові картини
світу і змінили уявлення про дозвілля. Сьогодні, це, можливо, єдина частина
соціального часу, що дозволяє індивіду встати над побутовим, повсякденним
рівнем і відчути внутрішню свободу через творче самовираження та
культурну діяльність. Відомо, що театр має значний психотерапевтичний
вплив, дозволяючи отримати не тільки естетичне задоволення, а й душевний
відпочинок, який так необхідний в наш неспокійний час. У Маріуполі діє як
професійний, так і аматорські театральні гуртки, спостерігається високий
рівень зацікавленості та відвідуваності театру, тому відчувається нагальна
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потреба у використанні нових технологій, інновацій в театральній культурі.
Це посприяє розширенню творчих можливостей сценографів та режисерів
у створенні художнього образу вистав, відповідатиме новим естетичним
вимогам епохи.
Особливої актуальності сьогодні набувають проблеми інноваційної
культури, яка є системою цінностей, що відповідають інноваційному
розвиткові суспільства, сприяють формуванню та розвиткові інноваційноактивної особистості. Крім того, інноваційна культура включає в себе
формування знань, умінь, навичок, норм поведінки як окремої особистості,
так і всього суспільства, країни, які спрямовані на адекватне відношення до
нововведень, вміння діяти творчо, конструктивно, ініціативно [2, с. 30].
Запровадження інновацій в театральній культурі посприяє забезпеченню
готовності людей сприймати нові ідеї, підтримувати і реалізувати інновації
в усіх сферах життя.
Зі здобуттям незалежності України у Донецькому академічному
обласному драматичному театрі (м. Маріуполь), який залишається єдиним
професійним театром у місті з півмільйонним населенням, відчувалося
прагнення по-новому осмислити відомий драматичний твір. Бажання знайти
оригінальні засоби сучасного мистецького втілення відчувалося у роботі
головного режисера театру Володимира Балкашинова. Молодий режисер,
учень Марка Захарова і Андрія Гончарова, очоливши творчий колектив
театру, послідовно проводив художню лінію театру-свята, яскравого
життєствердного видовища, здатного стати підтримкою і опорою людського
духу у важкі чи сумні часи [3, с. 10]. Завдяки діяльності В. Балкашинова
іншою стала сама природа театру, в якому існувала іронія, самоіронія, кілька
пластів самовияву, коли вносився елемент певної режисерської та акторської
відстороненості, можливості іронічно подивитися і на події, і на самого себе,
тобто змінилися естетичні параметри постановки вистав.
Своїми постановами по праву заслужив звання режисераекспериментатора Анатолій Левченко. Найвизначніші його вистави мають
насичену творчу енергію, авторську режисуру, чітке визначення художнього
потенціалу. У 1994 р. А. Левченко закінчив Київський державний інститут
театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. Під час навчання займався
в лабораторії сценографії під керівництвом заслуженого художника України
Михайла Френкеля. Лауреат регіональних і міжнародних фестивалів. Працює
в маріупольському театрі з 1994 р. Талановитий режисер, сценограф, який
створив на маріупольській сцені більше 50 вистав, серед яких «Оркестр»,
«Маленький принц», «Аліса в країні чудес», «Пейзаж», «Вишневий сад»,
«Вальпургієва ніч, або кроки командора», «Лоліта», «Сон в літню ніч»,
«Одруження Фігаро», «Корабель кохання», «Останній подвиг Ланселота»,
«Слава героям» і багато інших. Сценографія А. Левченка вражає своєю
вишуканістю в фарбах, формах, грою світла і миттєвою трасформацією
декорацій. З 2017 р. – головний режисер Донецького академічного
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обласного драматичного театру (м. Маріуполь). Саме Анатолій Левченко
на великій сцені маріупольського театру почав використовувати у своїх
виставах мультимедійні засоби, які дали можливість створювати грандіозне,
монументальне видовище.
22 травня 2016 р. відбулася прем’єра п’єси українського драматурга
Павла Ар’є «Слава героям», яка мала неймовірний успіх і викликала істинний
фурор. Вперше трупа театру заговорила українською. Вистава «Слава
Героям» вразила і глядачів традиційного театрального фестивалю
«Вересневі самоцвіти» в м. Кропивницькому у стінах Кіровоградського
академічного обласного українського музично-драматичного театру
ім. М. Л. Кропивницького. Була відзначена робота режисера-постановника
Анатолія Левченка. На думку критиків, постановка здійснена на найвищому
мистецькому рівні. Зал відверто реагував на соковиту з перцем мову,
неперевершену гру акторів, пристрасне й ідейно виразне танго-рефрен, цікаві
музичні та світлові рішення. Інноваційним у виставі стало відео-візуальне
навантаження, яке дозволило розширити емоційну сторону вистави, додані
відео-сюжети, що були, пов’язані з історією Маріуполя та України в цілому,
зробили виставу ближчою і зрозумілішою глядачу.
Серед прикладів вдалого використання проекційних технологій на
театральній сцені Маріуполя слід назвати виставу А. Левченка «Останній
подвиг Ланселота», в якій вдалося передати фантастичний колорит, що
заворожує та захоплює глядача. І проекції, і реальні декорації спільно
формують сценічне середовище, предмети на передньому плані додають
ірраціональності, фантасмагорії видовищу – вони руйнують загальноприйняті
й звичні співвідношення масштабів та величин, формують зворотну
перспективу.
23 липня 2016 р. на сцені Міського саду відбувся унікальний культурний
захід – вперше у Маріуполі була представлена поема І. Котляревського
«Енеїда». Завжди популярна і актуальна, інтеграційно-інтерактивна вистава,
що проходила за підтримки БФ «Карітас-Маріуполь» була поставлена силами
маріупольських активістів, які спробували бути креативними, творчими і
небайдужими до розвитку театрального мистецтва власного міста. За
допомогою мультимедійних технологій глядач перевтілився зі спостерігача
у співтворця, здатного впливати на розвиток і модифікацію вистави. Було
виявлено, що в процесі вистави принцип інтерактивності, як форма
співтворчості постановника і глядачів модифікувала постанову, посприяла
виникненню нових форм творчості.
Інноваційні процеси в культурі відображають цілісну орієнтацію
людини, закріплену в мотивах, знаннях, уміннях і навичках, а також в зразках
і нормах поведінки. Вони показують як рівень діяльності відповідних
соціальних інститутів, так і ступінь задоволеності людей участю в них і
результатами [1, с. 54]. Отже, рівень самої інноваційної культури особистості
безпосередньо залежить від ставлення суспільства до інновацій і тієї роботи,
яка проводиться в суспільстві щодо формування і розвитку інноваційної
культури.
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З огляду на важливість наближення театру до глядача, участі останнього
в створенні нових інноваційних форм, виникнення експериментальних
постановок, визначення ролі нових технологій, їх використання в сучасному
постановочному процесі у січні 2017 р. в Маріуполі було створено арт-центр
«Театр всередині тебе». Новий арт-простір сприяє підвищенню ролі
театральної культури у сталому розвитку регіону. Проведення майстер-класів
акторів, творчих зустрічей, круглих столів, перегляд вистав, участь у
театральних експериментах дозволяють розкритися творчому потенціалу
маріупольців, вийти за рамки повсякденності, розширити власний кругозір
та наблизитися до інноваційних процесів.
Отже, сьогодні маріупольський театр стає на інноваційний шлях
розвитку, використовуючи досягнення нових технологій в основних
складових постановочного процесу. Театральні працівники і глядачі
Маріуполя не бояться експериментів, вишукують і винаходять щось нове.
Нові технології мають величезний вплив на розвиток театру як виду
мистецтва: з’являються унікальні форми вистав, специфічні технології
постановочної творчості і театральної справи.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ЗАПОРУКА
ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР
В УМОВАХ ІСНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ
Всі сфери життя сучасного світу перебувають під впливом процесів
глобалізації. Термін «глобалізація» відраховує час свого існування від
80-х рр. ХХ ст. Американський дослідник Теодор Левітт 1983 року у своїй
статті «Глобалізація ринків» в журналі «Harvard Business Review» даним
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терміном позначив злиття ринків тих чи інших продуктів, які виробляють
великі мультинаціональні корпорації. У 1992 р. американський соціолог
Роланд Робертсон в своїй праці «Глобалізація: соціальна теорія та глобальна
культура» виклав положення, що склали основу класичної школи глобалізації,
згідно якої глобалізація є взаємооберненим процесом перетворення
загального в окреме і окремого в загальне [3]. Вже в 90-ті рр. термін
глобалізація активно увійшов у мовну практику, що прив’язала його до
найрізноманітніших контекстів, а також став предметом наукового
вивчення особливостей прояву позначених ним процесів у різних сферах
життєдіяльності сучасного світового співтовариства.
Як зазначають дослідники, нині можна констатувати декілька підходів
до розуміння глобалізації, а саме: культурологічний підхід (він трактує
глобалізацію в контексті історико-культурного поступу людства на
сучасному етапі його розвитку), економічний (згідно цього підходу
глобалізація є характеристикою економічних процесів, ознакою розвитку
виробництва в сучасному світі); екологічний (даний підхід вивчає екологічні
наслідки, що спровоковані глобальним характером сучасного виробництва,
вплив глобалізації на поширення захворювань тощо) та комплексний (цей
підхід окрім вказаних аспектів вивчення аналізує глобальний характер
сучасного інформаційного простору, можливості використання
глобалізаційних процесів у питаннях безпеки, забезпечення природніх прав
людини у всьому світі, поширення та боротьби зі злочинністю тощо) [6; 8].
Окремо слід вказати на появу гіперглобалістів, для яких глобалізація – це
ознака постави нового світового порядку, за якого національні держави
перестають контролювати свої кордони і світ гомонізується, виникає
глобальна цивілізація та глобальне громадянське суспільство (саме таку
концепцію розробив Кенічі Омає в книзі «Світ без кордонів» [2]), та
трансформістів, які розглядають глобалізацію як наслідок трансформацій
сучасної світової цивілізації у напрямку створення єдиного економічного,
політичного та інформаційного простору, у якому не існує чіткого розуміння
мети розвитку, але до змін у якому змушені пристосовуватися всі суб’єкти
світового співтовариства (такі думки висловлює Ентоні Гідденс в книзі
«Третій шлях: оновлення соціальної демократії» [1]). Варто зазначити також
наявність принципово відмінної від зазначених точки зору, яку висловлюють
скептики глобалізації. Представники скептичної школи (Д. Аллен, Р. Гілпін,
Г. Томпсон, Н. Ферпоссон, П. Хєрст, та ін.) стверджують, що в сучасному
світі відбувається не глобалізація, а уніфікація життя на основі нав’язування
ліберальних цінностей збоку розвинених країн іншим країнам, має місце
регіоналізація світової економіки (Північна Америка, Європа та АзіатськоТихоокеанський регіон). Термін глобалізація, на думку скептиків, є міфом,
що його вигадали захисники вільної торгівлі [6].
Роланд Робертсон в своїх працях, зокрема, у статті «Дискурси
глобалізації: попередні роздуми» визначив три типи дискурсу глобалізації:
регіональний (цивілізаційний) дискурс охоплює собою ті дискурси, яких не
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торкаються глобалізаційні процеси і термін глобалізація не є вжитковим;
вузько дисциплінарний, який аналізує вияв глобалізаційних процесів в тій чи
іншій сфері (переважно в сфері економіки); ідеологічний дискурс, до якого
дослідник відносить як тих, хто активно протестує проти глобалізаційних
процесів, так і тих, хто вітає ці процеси в надії на досягнення власних цілей
унаслідок їх поширення [3; 8]. Як зазначає відомий американський фінансист,
меценат, філософ Джордж Сорос, автор книги «Джордж Сорос про
глобалізацію» 2002 р., процеси глобалізації були інспіровані діяльністю
транснаціональних корпорацій, тому саме економічний контекст вивчення
вияву глобалізаційних змін є домінуючим. Так, за підрахунками Д. Сороса,
на поч. ХХІ ст. в світі налічується більше 40 тисяч фінансово-промислових
груп і транснаціональних корпорацій, які мають 200 тисяч відділень у більш
ніж 150 країнах світу, ними контролюється майже половина промислового
виробництва, більше половини зовнішньої торгівлі у сучасному світі. 60%
діяльності таких корпорацій припадає на промислово розвинуті країни.
Третина найбільших банків світу також є транснаціональними [7, с. 23].
«Глобалізація – подвійний процес, що розвивається одночасно в
міждержавних і транснаціональних формах» [8].
Культурфілософський контекст глобалізаційних процесів принципово
відрізняється від економічного, та й від інших контекстів. Так, говорять
про загострення відмінностей культурних чи цивілізаційних типів, які
намагатимуться все рішучіше давати відсіч уніфікації та інтеграції культур,
що має місце внаслідок ущільнення інформаційного простору сучасності.
Вивчають також особливість деперсоніфікованої, а часто і
зденаціоналізованої однорідної масової культури на етапі тотального і
динамічного просування її продукту в умовах глобалізації великими
транснаціональними структурами. Вказують на нові можливості
міжкультурної комунікації, що відкриваються перед сучасним людством
унаслідок глобального характеру його співіснування, як в контексті
гібридизації та постави нових транснаціональних культурних ознак, так і у
контексті інформаційного обміну та взаємозбагачення окремих, принципово
не редукованих культур. Втім, слід уникати поверхового прочитання
глобалізації в контексті культури як уніфікації окремих культур та просування
масового культурного продукту. «Якщо світ і уніфікується, то тільки через
диференціацію» [8].
Культурологічна транскрипція різних за змістом глобалізаційних
процесів фіксує наступну, на перший погляд, розбіжність: глобальний характер
трансформацій сучасного світу визначають локальні (національні)
особливості суб’єктів світового співтовариства. Ці особливості, з одного
боку, кидають виклик глобалізаційним змінам, які намагаються «зняти»,
подолати все атипове; а, з іншого боку, стають конче необхідними,
затребуваними різними суб’єктами світового співтовариства ( у тому числі
як потенційний продукт для глобального просування), які можуть бути
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цікавими у загальнолюдському масштабі лише як носії самобутнього,
неповторного начала, а не як статистичні одиниці. Тож, як це не парадоксально
на перший погляд виглядає, процеси глобалізації, що визначають обличчя
сучасного світу, створюють попит на національний продукт, загострюють
інтерес до національних культур, орієнтують людину на пошук власної
ідентичності та самобутності, у тому числі в контексті національного
самовизначення. Ущільнення інформаційного простору, долання бар’єрів у
міжособистісній та міжнаціональній комунікації створюють також попит на
індивідуальність як суб’єкта такої комунікації, яка є носієм настільки
неповторного та яскравого самобутнього начала, що стає цікавою не лише
вузькому колу, але і назагал. Індивідуальність сягає вершини свого розвитку
лише тоді, коли формується як особистість. Важливою ознакою особистості
є наявність громадянської позиції, усвідомлення себе як частини народу,
нації, етносу. Тож слід констатувати очевидну річ. Глобалізація не передбачає
деперсоналізації та денаціоналізації. Глобалізація також не завжди є
інтернаціоналізацією, хоча, слід зазначити, й не виключає цього.
Зазначимо, що ми не схильні заперечувати наявність у світі
глобалізаційних процесів, але думка тих, хто скептично їх оцінює, в контексті
нашого розгляду є слушною. Слід уникнути чи зняти ті небезпеки, про які
вони застерігають. На думку скептиків, «фінансово-економічна діяльність
вимагає все більшого простору і передбачає відсутність зв’язку з певним
місцем, а з іншого – люди все гостріше відчувають потребу у приналежності
до «рідного» середовища, де вони почували б себе як вдома» [6]. То ж слушно
в цьому контексті наголосити на необхідності в умовах глобалізації
особистісної та національної транскрипції досвіду інших, на його засвоєнні,
а не калькуванні.
Виникнення інноваційної культури як визначальної ознаки сучасної
людини та форми сучасної культури [5] є шляхом до зняття протиріч, про
небезпеку яких пишуть скептики. Формування постіндустріального
«знаннєвого» суспільства, яке і визначають глобалізаційні процеси,
загострює попит на інновації, які є складною динамічною єдністю старого,
сучасного та нового (П. Друкер), у тому чисті такого «старого», яке має
яскраве національне чи етнічне забарвлення. Зростає попит на таке нове, у
якому імпліцитно присутнє вже відоме і засвоєне як запорука швидкого
прийняття та дифузії тієї чи іншої інновації; попит на таке нове, перспективи
впровадження якого детально прогнозуються і вивчаються, що є певною
мірою попереднім його засвоєнням. Інновації мають глобальний характер
поширення в сучасному світі та самобутній (у тому числі національний) зміст,
що лежить в їх основі.
Втім, процеси глобалізації та попит на інновації не є гарантією
збереження національних культур. Нині формується новітній контент, у якому
перед національними культурами відкриваються нові можливості, але й
постають нові виклики, реакція на які і стимулює їх до розвитку. Глобалізація
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сучасного світу є складним багатовекторним явищем, вияв особливостей
якого в культурі відкриває перед останньою нові перспективи розвитку та
міжкультурної взаємодії. Розвиток культури при цьому відбувається не за
моделлю створення єдиної мегакультури, яка поглинає у собі національні
культури чи визначає одну з них як еталонну, а полівекторно на основі діалогу
та взаємоповаги різних, однаково важливих, національних культур. Ці
культури співіснують на засадах глобальної свідомості та планетарного
мислення, на засадах мультикультуралізму.
Так потрактоване майбутнє буде позбавлене розмов про кризу
самоідентифікації та про духовний колапс людства. Етика накопичення та
споживання закономірно поступиться етиці «благоговіння перед життям»
(А. Швейцер).
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ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕХНОЛОГІЙ
В КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасна соціально-культурна ситуація в суспільстві характеризується
активним впровадженням інноваційних технологій у життєдіяльність соціуму,
стрімким розвитком індустрії розваг, активним становленням арт-ринку та
системи арт-менеджменту. Нинішня соціально-економічна нестабільність,
зміни в системі суспільних та індивідуальних цінностей зумовлюють
наростання напруженості особистості, що виявляється у формі
внутрішньоособистісних протиріч та конфліктів. Ситуація внутрішньої
суперечливості є природною і навіть необхідною для соціокультурного
розвитку особистості та дає їй змогу змінити попередні погляди, життєві
позиції, стимулює розвиток творчих здібностей. Проте разом з цим, така
ситуація негативно впливає на організм людини (усі системи працюють із
пренапруженням, особливо це стосується нервової та серцево-судинної
систем). При цьому люди часто вдаються до таких шкідливих «засобів
релаксації» як паління, тривалий перегляд телевізора, вживання стимуляторів –
міцна кава, чай, енергетичні напої та інші препарати. Як відомо, такі засоби
зумовлюють постійне невдоволення собою і оточенням, знижують
впевненість у собі, викликають тривале емоційне напруження.
Поряд з цим нині стрімко розвиваються альтернативні засоби
проведення культурно-дозвіллєвої діяльності. Так, широкого попиту
набувають у дозвіллі різних вікових категорій різноманітні арт-технології.
Таким чином, соціальна значущість проблеми, її недостатнє вивчення у науці
зумовило вибір теми дослідження «Використання арт-технологій в культурнодозвіллєвій діяльності».
Узагальнення вітчизняних і зарубіжних джерел дало можливість
виділити основні аспекти дослідження поняття «арт-технології». Розглянемо
етимологію ключового терміна нашого дослідження. «Арт» походить від
латинського artista, що означає – освічений, магістр мистецтва. «Людина,
яка обрала своєю професією публічне виконання різних творів мистецтва», –
пояснює український доктор педагогічних наук Сорока О. В. А «технологія»
(поняття грецького походження) означає – майстерність або техніка. Автори
американського культурного словника англійської мови дають таке
трактування: «Арт-технології охоплюють застосування певних видів
образотворчого мистецтва, зокрема живопису та скульптури, з метою
розуміння та вираження почуттів» [ 2].
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Арт-технології являють собою особливу методику релаксації та
відновлення фізичних і духовних сил за допомогою художньої творчості.
Сьогодні це вважається одним з найбільш м’яких, проте ефективних методів,
які використовуються в роботі аніматорів та менеджерів культурнодозвіллєвої сфери. Такі технології широко застосовують у організації
індивідуального, групового, сімейного чи будь-якого іншого дозвілля. Вони
спрямовані на активізацію спілкування в групі (чи індивідуально із
спеціалістом) в цілому для більш чіткого виявлення переживань, проблем,
внутрішніх суперечностей, з одного боку, і творчого самовираження –
з іншого: терапія засобами образотворчої діяльності (малюнок, ліпка),
музична терапія, імаготерапія, кінезітерапія (особливо, психогімнастика та
корекційна ритміка), танцювальна терапія, казкотерапія. Арт-технології
пов’язані з інтелектом людини та впливають на її почуття, потреби в
самореалізації, є відображенням тілесного і духовного світу особистості.
Таким чином, арт-технології – це свого роду особливий «відпочинок», метою
якого є «штурм фантазії та внутрішнього світу, звільнення від переживань,
комплексів та страхів, дає поштовх до втілення нових ідей» [3].
Основними завданнями арт-технологій як інноваційної технології в
культурно-дозвіллєвій діяльності є творчий розвиток внутрішнього «Я»
особистості, робота з почуттям страху, гніву, підвищення самооцінки, пошук
ресурсів для відновлення фізичного та емоційного здоров'я, підвищення
ефективності та продуктивності дорослих осіб у робочій діяльності,
розвиток їх внутрішньої креативності. Це відбувається за рахунок
актуалізації візуальних, звукових, кінестетичних відчуттів. У процесі
культурно-дозвіллєвої діяльності використовується малюнок у поєднанні
з елементами музичної і танцювальної терапії, що дозволяє невербальною
мовою висловлювати свої проблеми і почуття, вчитися розуміти і аналізувати
свої емоції, занурюватися у «найпотаємніші місця власної душі» для
зародження нових ідей. Відтак, продукт образотворчої творчості сублімує
руйнівні, агресивні тенденції автора малюнків і, таким чином, впливає на
творчий розвиток особистості в процесі культурно-дозвіллєвої діяльності
Варто відзначити, що культурно-дозвіллєві практики у поєднанні із
психологічним досвідом арт-технологій набувають все більшої
популяризації і попит на таке дозвілля постійно зростає. Це пояснює те, що
беручи участь у творчій діяльності людина має можливість висловлювати
свої переживання, проблеми, реалізовувати свої бажання та мрії.
Серед інших технологій та форм дозвілля арт-технології мають вагомі
переваги. Арт-техніки є універсальними і підходять практично усім людям,
незалежно від їх віку і не вимагають спеціальних творчих навичок і умінь,
вони є засобом невербального спілкування, що забезпечує прямий доступ
до підсвідомості, дозволяють виразити негативні емоції в соціально
прийнятній манері і без шкоди для оточення, сприяють зближенню людей
і налагодженню гармонійних стосунків, що дуже цінно у разі взаємної
антипатії, забезпечують об'ємний матеріал для подальшого аналізу, є
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засобом вільного самовираження, викликають у людей позитивні емоції і
допомагають у формуванні оптимістичної життєвої позиції.
Таким чином, особлива значущість арт-технологій у сучасному
культурно-дозвіллєвому просторі обумовлюється її спроможністю
здійснювати комплексний вплив на творчий розвиток особистісті різного
вікового діапазону. Це і визначає особливу значущість арт-технік та
можливості їх використання в умовах організації індивідуального, групового
чи масового дозвілля.
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ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ
Важливими умовами якісної та ефективної діяльності будь-якої сфери,
особливо соціально-культурної, виступають її розвиток, вдосконалення та
інноватизація. Сучасний етап розвитку української культури пов’язаний з
модернізацією інфраструктури, зокрема, сільських будинків культури.
Модернізація – процес оновлення цільового призначення, функцій та
структури традиційних установ культури, що відповідає сучасним тенденціям
оновлення соціально-культурних форм та новому способу життя українського
суспільства.
Зміна суспільного ладу, політичної та економічної систем стають
поштовхом до виникнення нових потреб. Соціокультурна діяльність на
сучасному етапі характеризується зміною парадигм, принципів та
закономірностей діяльності, що безпосередньо позначається на
взаємовідношеннях закладу культури із громадськістю, комерційними
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організаціями, державними підприємствами, добровільними об’єднаннями
та органами влади.
Особливого значення набуває дослідження організації вільного часу,
що створює передумови для задоволення і розвитку дозвіллєвих потреб.
Слід зазначити, що сьогоднішній будинок культури у сільській місцевості
можна вважати архаїчним, у своїй діяльності він використовує застарілі
форми та методи роботи. Тому, досить важливим є визначення перспектив
його розвитку та створення інноваційної моделі роботи закладу клубного
типу.
У теорії та практиці клубної діяльності часто використовується термін
«модель клубу», що у своєму значенні охоплює системну структуру
змістових елементів будинку культури, які розкривають її як цілісний об'єкт,
відображаючи діяльність розвитку клубного закладу в контексті розвитку
суспільства. Затребуваність методу моделювання обумовлена зростаючою
необхідністю удосконалення наявних соціально-культурних об’єктів,
подолання ускладнень, пов’язаних із проектуванням та прогнозуванням,
усуненням негативних соціальних наслідків [1, с. 86]. Тому, враховуючи
множинність і специфічність проблем, що потребують вирішення, процес
створення й розробки моделі має відповідати таким принципам побудови:
адекватності, точності, універсальності та оптимальній економічності.
Так, функціональна модель будинку культури, відображаючи комплекс
соціальних (зовнішніх) та змістових (внутрішніх) функцій, дозволяє
проаналізувати множинність та розгалужений характер їх взаємозв’язків,
вплив навколишнього середовища та суспільних процесів на роботу закладу
і якість його функціонування, виокремлення тих чинників, що визначають
динаміку цього процесу.
Слід зазначити, що творчість будинку культури реалізується у сфері
дозвілля, поєднуючи найрізноманітніші види діяльності, адже людина у
вільний час не обмежена зовнішніми чинниками і її активність залежить,
передусім, від внутрішніх бажань та уподобань. Вибір певного виду
дозвіллєвої діяльності зумовлюється його індивідуальною та соціальною
цінністю в очах особистості, а змістове наповнення клубних занять відбиває
сутність, взаємозв’язок та розподіл основних складових будинку культури:
самоосвіту, любительські заняття, оздоровчу діяльність, споживання
культурних цінностей, спілкування, пасивний відпочинок, творчі зайняття.
Тому, діяльність будинку культури, зокрема сільського, у нових умовах
повинна спрямовуватись на розвиток культури і духовності, підвищення
моральності й самосвідомості населення; розвиток культурних і соціальних
послуг; заохочення до творчої самореалізації населення, а також, на
культурне та патріотичне виховання усіх мешканців. Інноваційна модель
будинку культури передбачає, що заклад повинен бути гнучким у своїй
діяльності, намагатись впливати на різні проблеми суспільства та
адаптовуватись до реальних соціально-культурних потреб населення.
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Проблеми перспектив розвитку клубної мережі включають і специфіку
культурно-дозвіллєвої діяльності будинків культури сільської місцевості, з
урахуванням того, що традиційна культура селянства є основним гарантом
збереження соціально-культурних цінностей, ідеалів, морально-етичних
орієнтирів, побутової звичаєвості. Культура села зберігає традиції та звичаї,
що гармонізують особистість і моралізують суспільні процеси. Тому,
вирішення дозвіллєвих і рекреаційних проблем сільської місцевості,
створення соціально-культурних умов для розвитку творчого потенціалу
селянина, для вільного доступу його до культурних надбань сприятиме
підвищенню духовного, творчого, інтелектуального рівня розвитку людини,
урізноманітненню форм організації дозвілля усіх категорій населення і
залученню максимальної кількості мешканців певної місцевості до участі
у художньо-самодіяльному та культурному житті суспільства.
Тому, позитивним з цього погляду, є створення в селах дозвіллєвих та
рекреаційних установ, клубів за інтересами, музеїв-клубів та інших об’єктів
клубного типу, а також, впровадження пересувних клубних закладів
(наприклад, автоклубів для обслуговування віддалених і малонаселених
пунктів).
Говорячи про фінансове забезпечення діяльності будинків культури,
варто наголосити на тому, що соціально-культурна діяльність у державних
клубних закладах не може бути самоокупною. Адже, вигоду від діяльності
цієї сфери не можна прорахувати кількісно, її значення зводиться до
соціального та культурного ефекту, інтелектуального розвитку і творчої
самореалізації особи. Але витрати, які виділяються на задоволення духовних
інтересів і запитів людей, незмінно окуповують себе і на рівні суспільства.
Підтримуючи ринкову економіку, потрібно водночас шукати механізми, які
захищатимуть культуру від ринку. Особливо слід враховувати, що українське
суспільство, незважаючи на низький рівень доходів значної кількості
населення, уже не задовольняється соціально-культурною діяльністю
державних закладів культури. На нашу думку, покращити функціонування
багатьох сучасних будинків культури могла б розробка механізмів співпраці
державної та приватної соціокультурних інфраструктур. Доцільно було б
приділяти увагу не бюджетному фінансуванню, а створенню умов для
залучення позабюджетних коштів, зокрема: налагодження зв’язків між
закладами культури та бізнесу, встановлення спрощеної системи
оподаткування, стимулювання (наприклад, проводити рекламу під час
соціокультурних заходів, створення позитивного іміджу компанії, доступ до
цільової аудиторії з метою просування власної продукції), участь бізнесових
структур у соціально-культурних проектах. Тому, впровадження таких
механізмів покращило б фінансування будинків культури та скоротило б
бюджетні видатки.
Підсумовуючи усе вищесказане, можна стверджувати, що на
сьогоднішній день будинки культури є найбільш наближеними до громадян,
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в порівнянні з іншими закладами культури. Вони виступають громадськими
об’єднаннями, які створюють умови для розвитку та самореалізації людини,
заохочуючи її до участі у різних формах громадського життя, організовують
дозвілля мешканців, сприяють відродженню, розвитку та популяризації
культури, звичаїв та традицій нашого народу. Тобто, будинки культури
відіграють роль осередків соціального та культурного життя суспільства.
Тому, досить важливим є розвиток їхньої діяльності, модернізація та
вдосконалення організаційної роботи, впровадження інноваційних технологій,
що, у свою чергу, надаватиме можливість будинку культури задовольняти
усі реальні проблеми і запити населення та забезпечуватиме високий рівень
якості і ефективності послуг.
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
БІБЛІОТЕК ЯК ЕЛЕМЕНТИ ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КОРИСТУВАЧІВ
Формування інформаційної культури користувачів є важливою
складовою діяльності бібліотечних установ, метою яких є підвищення рівня
результативності популяризації книги, розвитку культури читання, залучення
активного використання різноманітних джерел інформації.
Поруч із традиційними заходами з формування інформаційної,
бібліотечно-бібліографічної, читацької культури, активним є використання
сучасних інноваційних форм популяризації діяльності бібліотек.
Застосування мультимедійних технологій, як обґрунтовує
В. Медведєва [6, с. 15], є однією із характерних рис бібліотечнобібліографічного обслуговування завдяки інтерактивності, гнучкості й
інтеграції різноманітних типів даних, можливості враховувати індивідуальні
особливості користувачів та сприяти підвищенню їхньої мотивації до пошуку
нової інформації.
Мультимедійні засоби, які використовують у діяльності бібліотечних
установ, надають можливість представити більші обсяги інформації в
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потрібній послідовності, порівняно із традиційними джерелами. Прикладом
є електронні виставки, що успішно реалізуються у взаємозв’язку
можливостей бібліотечного (безпосередня демонстрація різноманітних
документів за допомогою комп’ютера і проектора), бібліографічного
(рекомендація бібліографічних робіт, бібліографічних даних, що
доповнюють документи, які експонуються), фактографічного (забезпечує
аналітичний добір матеріалу за темою експозиції, надає конкретні форми,
довідки, цифри тощо) обслуговування [6, с. 15].
Важливою складовою розвитку бібліотек у віртуальному просторі є
утримання уваги користувачів. Постійний контакт з користувачами є
пріоритетним у стратегії опанування бібліотеками постійних медіа, яку
підкріплено зворотнім зв’язком: коментарями, форумами, вебконференціями [5, с. 19].
Засобами популяризації бібліотек є: різноманітна друкована продукція,
виставки-реклами, інформаційні куточки, вітрини, стенди, щити. Так,
працівники дитячого відділу Олександрійської ЦРБ Кіровоградської області
виготовляють листівки, буклети, запрошення, оголошення та
розповсюджують їх серед учнів навчальних закладів, що дає високий
відсоток відвідувань іміджевих заходів. Інноваційна бібліотечна практика
знайшла відображення у виготовленні бібліотечних рекламних банерів,
постерів в обласній бібліотеці для дітей ім. А. П. Гайдара, Олександрійській,
Кіровоградській ЦМДБ. Важливою умовою для створення позитивного
іміджу є тісна співпраця із засобами масової інформації. Публікації в пресі,
репортажі на телебаченні та радіо про діяльність бібліотек сприяють
формуванню позитивної громадської думки на місцях [4; 7].
Водночас бібліотеки набувають інноваційних підходів до просування
традиційних послуг. Так, у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС було
оголошено конкурс на створення кращого портфоліо власної рекламноіміджевої продукції (рекламні матеріали, книжечки, листівки, закладки,
рекомендаційні списки, покажчики, картини-портфоліо, сувенірна продукція
тощо) [2, с. 19-20].
Широко популяризуючи національні традиції та культурно-історичну
спадщину, книгозбірні Черкаської області віднаходять інноваційні,
нестандартні форми подання інформації користувачам для підвищення їх
інформаційно-патріотичної культури: оформлення краєзнавчих куточківмузеїв у національному стилі, виставок із доповненнями місцевими
ужитковими предметами [8].
Імідж сучасної бібліотеки пов’язаний з використанням комп’ютерних
технологій. Досвід свідчить, що створення веб-сайтів підвищує престиж
бібліотеки – адже інформація про бібліотеку потрапляє у всесвітню мережу,
що значно збільшує кількість її реальних та потенційних користувачів [1].
Виставкова діяльність успішно втілена в електронну мережу шляхом
проведення віртуальних виставок. Їх перевагою є те, що цей умовно не
обмежений в часі та просторі захід реалізується за рахунок Інтернет ресурсу,
у межах якого бібліотека має можливість розмістити текстову інформацію,
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графічне, аудіо- або відеозображення експонатів, що розкривають зміст
виставки [3].
Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка активно
використовує мобільний зв’язок, смс-повідомлення. Працівники бібліотеки,
таким чином, повідомляють своїх постійних користувачів про надходження
нової літератури, про повернення потрібної книги до фонду іншим читачем,
про наявність тої чи іншої літератури, про дату та час проведення масового
заходу, нагадують про термін повернення книги. З окремими користувачами
бібліотека підтримує зв’язок через електронну пошту та соціальну мережу
Vkontakte [4].
Нові форми роботи в бібліотеках різних країн висвітлено у публікації
М. Талалаєвської, яка узагальнює використання книгозбірнями США,
Великої Британії, Австралії, Польщі, Норвегії та України сучасних напрямів
залучення користувачів: поради людям, що потребують особливої
психологічної допомоги, зв'язок ув’язнених із родиною, читання тваринам,
програми «літнього читання», бібліотечний веломобіль, рекомендації в
Інтернеті, надання першої допомоги, залучення читачів за віковою ознакою,
спілкування з емігрантами, «світ майстрів» (Makerspaces); проекти для
громадян вікової категорії «55+», програми мультикультурної взаємодії,
рекомендаційну бібліотерапію [9].
Сучасні мультимедійні технології спрощують завантаження на сайти
бібліотек фото-, відео- та аудіоінформації (з мобільного телефону чи інших
джерел) та її трансляцію. Найпопулярнішими сервісами, завдяки яким можна
представляти огляди книг; відео- та аудіозаписи заходів, відеоекскурсії
книгозбірнею; відео-та аудіокерівництва з використання та застосування
каталогів, послуг тощо; презентації та рекламу є YobTube, Rutube, Видео
@Mail.ru, Itunes,Vimeo [6, с. 16].
Отже, в умовах сьогодення, працівники бібліотек продовжують робити
вагомий внесок у формування та розвиток кращих інформаційних, культурних,
морально-етичних якостей своїх користувачів. Різнопланові заходи сприяють
зростанню популярності бібліотек, їх престижу, зміцненню зв’язків з різними
громадськими організаціями, соціальними інститутами, установами культури
та освіти тощо. Водночас проводяться семінари, конференції, «круглі столи»,
на яких обговорюються основні засади популяризації діяльності бібліотек,
їх іміджу та удосконалення перспектив розвитку.
Бібліотечні технології в умовах сьогодення доповнюються вебсервісами, за допомогою яких можна підібрати книги для читання на основі
рекомендацій від знавців літератури. Для читачів створено широкий спектр
задоволення інформаційних запитів: можна гортати «по-старому сторінки
паперової книги, або сторінки на екрані книги електронної, або читати
відформатований текст на екрані мобільного гаджету (смартфону або
планшетного комп’ютера)» [9, с. 15].
Створюючи позитивний імідж бібліотеки працюють над вирішенням
таких завдань: максимальне задоволення читацьких запитів, розширення
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сфери бібліотечних послуг, запровадження нових форм і методів
популяризації книги, індивідуалізації обслуговування користувачів.
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НОВІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ
ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ СУБКУЛЬТУР
На початку ХХІ ст. у науковому просторі постало чимало нових
досягнень та результатів, тому виникли й питання у теорії та історії культури,
зокрема потребують розгляду та вирішення й нові проблемні питання у
загальній теорії та історії субкультур.
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У наш час у різних науках (особливо у гуманітарних) існує чимало
концепцій, доктрин та теорій. Водночас, давно постають (та іноді вдало
вирішуються) питання не лише систематизації певних галузей знання
(найвідоміший приклад – гуманітарні, технічні та природничі науки), але й їх
нового переосмислення (особливо у зв’язку з НТП).
У першій чверті ХХІ ст. все частіше обговорюються питання переходу
до нового рівня осмислення знакових і найважливіших явищ не лише у науці,
але і у культурі, зокрема до спроб нової класифікації, систематизації та навіть
мегасистематизації. Так, виникали ініціативи та спроби створення «теорії
всього», «загальної мегаконцепції» чи «гіперсистемної структулізації»
(В. Корольков, В. Пампуро, В. Обухов, О. Малюта та ін.) [1; 2; 3]. Треба
зазначити, що про подібні спроби переосмислення та узгодження різних
(на перший погляд досить далеких) предметів, процесів та явищ мріяли
деякі видатні вчені різних часів і народів (Декарт, Лейбніц, Ломоносов,
Менделєєв та ін.).
Теорія культури досліджує різни частини людської життєдіяльності і
щільно пов’язана з історією культури (обумовленої розвитком людини і
людства). Частково мають рацію ті, хто вважає, що теорія та історія культури –
це багато у чому обумовлений взаємно, часто двоєдиний дискурс, який
посідає ключове місце у науковому полі.
Переосмислення теорії культури як (відносно умовно) основи усього
штучного та «суто людського» – це одна з можливих засад на базі якої можна
буде створити підвалини для нечисленних спроб переосмислення єдиного
всесвітнього процесу буття (як у минулому, так й у сьогоденні). Поклавши у
основу модель культури (як віддалений аналог моделі хімічних елементів
Д. І. Менделєєва), при поєднанні штучного (створеного і переробленого
людиною, культурного) і природного (нештучного, позалюдського,
надлюдського тощо), ми отримуємо нову схему «загальної теорії» [3; 4].
Порушуючи питання «загальної теорії», ми наголошуємо на тому, що
саме історична складова є основою та фундаментом для всебічного,
ґрунтовного і об’єктивного теоретизування. Саме історія як досвід, зразок
(для наслідування чи застереження) та приклад дає можливість перевірити
(а тому, підтвердити чи спростувати) численні наукові гіпотези не лише у
гуманітарній сфері. Це можливо проілюструвати у культурологічному
дискурсі на прикладі проблематики субкультур (у т.ч. субкультури за різних
конкретно-історичних і культурно-хронологічних умов можна розглядати
неоднаково, іноді навіть як прояви своєрідних «вірусів», «бруньок»,
«бутонів», «нирок» тощо). Є таке твердження (В. Корольков, І. Синчук та
ін.), що історія субкультур (ширше – історія культури, причому, як мінімум
останніх восьми тисячоліть) – це перехід і трансформація одних домінант
субкультур і домінуючих субкультур у інші. Внаслідок цього, постають нові
культурні конфігурації, константи і проекції. Цьому є приклади в історії.
По-перше, християнізація Давньої Русі у середині Х ст. та наприкінці Х ст.
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(різне ставлення правлячих еліт, їх позиції і реакції на події, партії та на
пріоритети). По-друге, соціалізація у Російській імперії та у СРСР на початку
і у середині ХХ ст. (колишні аристократи стали пригнобленими, а маргінали
стали господарями, ніби реалізувавши слова «Інтернаціоналу» – «хто був
ніким, той став усім»). Можливі й інші приклади, зокрема, комерціалізація
та «капіталізація соціокультурних відносин у 70-х роках ХХ ст. в СРСР
(покарання спекулянтів, фарцовщиків, «ворогів соціалізму» тощо) і на
початку ХХІ ст. захоплення комерсантами, підприємцями і «діловими
людьми».
Таким чином, у суспільних відносинах домінуючі субкультури (різні у
часі й у просторі) можуть постати, за певних умов і обставин, не лише як
«флагмани історії», але і як «епіцентри культури». Тоді, «людська складова»
теорії та історії культури, – при схематичному розгляді, – вирішується
відносно просто: активні групи і особи детермінують певні соціокультурні
зміни, «суспільні рухи» та «культурно-історичні зсуви». Але всезагальна
теорія (на відміну від теорії та історії культури) не обмежується виключно
людським простором, адже людина – це частина світу (у даному випадку не
дискутуємо, як хто саме, – «вінець творіння», «вершина еволюції» тощо).
Далеко не лише ХХ ст. переконливо засвідчило, що з усіх живих істот
на планеті, саме людина (і тільки вона) здатна до кардинальних і глобальних
перетворень не лише усього навколо себе, але і далеко від себе, докорінно
змінюючи навколишнє середовище. Так, згадаємо, що увечері 26.12.2002 р.
француженка, відома біохімік Бріжіт Буасельє оголосила вже далеко не
сенсацію – народження клонованої дівчинки Єви [3, с. 202].
Людина стала домінантною істотою планети, яка впливає не лише на
свій навколишній простір (середа існування), але і далеко за межі
безпосереднього помешкання (дно океану, високі гори, космічні дослідження
тощо). Ще більш революційними є твердження (О. Осипов, А. Кураєв та ін.)
про можливості сили людської думки і духу, про вплив людської енергетики
(у т.ч. через поняття добра і зла, любові і ненависті тощо) практично на весь
всесвіт.
Можна обговорювати різні принципи теорії та історії культури. Так,
наприклад, за принципом дзеркала можна відобразити матеріальну і духовну
культуру. А при розміщені їх як ризомну (фр. Rhizome) фігурою (у певній
часовопросторовій реальності) через голографічну модель-проекцію можно
зобразити всі планетарні явища і результати, як у всій замкненій схемі нашої
вселюдської культури (для наочності можна зобразити в окремому колі) [3].
У земному аспекті комплекс «людина-природа» може поставати (і не
лише у наукових моделях і підходах) на різних рівнях. Серед них – людське
суспільство стає не лише каталізатором екологічних проблем та «стресів
Землі», але і новим центром (зі своїм серединним ядром) подальшої історії
планети, а тому загальна історія та теорія осмислюються й у антропологічному
вимірі (й через розвиток НТР й у пост- і неоантропологічних ракурсах).
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Тезис про перетворюючу силу людини (креативності чи
деструктивності осіб, суспільств «творців» чи «споживачів» тощо) на рівні
планети змушує подивитись на природній простір не лише як на причину,
початок та джерело людської життєдіяльності, але й навпаки, – як на жертву,
заручника та «прислужника». Людський чинник стає домінуючим, а у ньому
особливе значення займає виховання, освіта та конструктивний духовний
розвиток особистості. А тому і особливого значення набуває для людей
вивчення теорії та історії культури. Теорія та історія субкультур має не лише
свої аксіоми і формули [4]. Так, зокрема, похідною від загальної діалогістики
і полілогістики постають формули субкультур у культурі. Звідси й наголосимо
на трансформації формули я – ми, на інші (не лише, як у Л. Терещенко-Кайдан:
я – духовність – ми). Можливі варіанти, коли замість духовності поставимо
культурність (ширший варіант), або конфесійність (вужчий варіант), зокрема,
я – субкультура (в її складі чітко окреслена група) – ми (часто окремий
випадок), я – субкультура (в її складі не визначеною групою з рівнянням на
певні ідеали, кумирів, цінності – наприклад, хіпі тощо) – ми, я – субкультури
(як другий культурний мейнстрим, як масив відмінний від панівної культури,
усвідомлення себе як окремого представника з специфічними потребами) –
ми й інші субкультури формули [4]. Так, формула субкультурного віку у різних
варіаціях (насамперед, з кількістю людей у групі та поділом на їх вік чи на
соціальну «дорослість», відповідність ідеалам тощо).
Розглядаючи питання загальної теорії субкультур з урахуванням нових
системних підходів і методів у контексті гуманітаристики, ми, зокрема,
частково розподіляємо судження (О. М. Малюта та ін.) щодо
культурологічної «космізації» і «гіперкосмізму» як проявів нової
систематизації й повноти. Деякі наближались до них, зокрема доктора
технічних наук В. Є. Обухов і В. І. Пампуро, доктор медичних наук І. С. Чекман
та деякі інші [1; 2; 3; 4].
Природній світ, людський світ, штучний світ та світ, створений (або,
точніше, у перспективі може бути створеним) штучним світом (штучним
інтелектом тощо) можуть бути систематизовані в одній схемі. Її протомоделі
були відомі давно (у т. ч. як вищий та нижчий світи, або світ Божественний,
людський та демонічний тощо), але реалії ХХІ ст. потребують їх ґрунтовного
переосмислення (у т. ч. завдяки науково-технічному прогресу тощо) та,
відповідно, нового і обережного змістовного наповнення, виходячи з
загальнолюдських принципів гуманізму, добра, справедливості й любові.
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МОТИВАЦІЙНІ ЦІННОСТІ
ТА МОТИВАЦІЙНА КУЛЬТУРА
ЯК РЕГУЛЯТОРИ ПОВЕДІНКИ
В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
Мотиваційні цінності – цінності, засвоєні індивідом у процесі
соціалізації, що існують на рівні свідомості та спонукають індивіда до
соціальної дії, певного типу поведінки, вчинку. Формуються на основі
культури суспільства, її елементів: системи цінностей, загальноприйнятих
норм і правил, звичаїв і традицій, соціальних стереотипів. Видозмінюються
під впливом об’єктивної реальності: історичних, політичних, економічних,
соціальних процесів [1].
Культура – невід’ємна сторона життя суспільства, нерозривна від людини
як соціалізованої особи. Не може бути суспільства без культури, як і культури
без суспільства. Яким би слабо розвиненим не було те чи інше суспільство,
воно завжди створює відповідну культуру (культурну базу), тобто сукупність
матеріальних, духовних цінностей та способів виробництва. З соціологічної
точки зору, культура – це цінності та норми, що слугують для задоволення
інтересів індивіда та зосереджені в певних символах. Сучасний етап розвитку
соціології відмічено особливою увагою до більш поглибленого вивчення
культурних аспектів суспільного життя. Істотно змінюється не тільки
проблематика, а й направлення при розгляді процесів, що відбуваються в
суспільстві. Зокрема, увагу зосереджують не на соціокультурних об’єктах і
процесах, а на індивіді (ах), котрі в процесі соціальних взаємодій
породжують, підтримують та змінюють елементи свого соціального та
культурного оточення. В глобалізованому світі в центрі дослідження
виявляються проблеми зміни особистісних і групових характеристик
індивідів у динамічному соціокультурному середовищі.
Соціологічний аналіз культури дає можливість вивчати соціальний та
територіальний розподіл в суспільстві форм і способів освоєння,
використання та створення людьми об’єктів культури. Це дозволяє виявити
стійкі та мінливі тенденції в культурній динаміці, а також соціальні механізми,
що їх обумовлюють. Завдяки цьому стає можливим встановити реальний
вклад різних верств населення в культурне життя. Соціологія протистоїть
концепціям культури, які розглядають її окремо від соціального життя, від
інтересів соціальних спільнот. В соціально-інтегрованому суспільстві має
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сформуватися якісно нова суспільна культура, основою якої є
загальнолюдські цінності та інтереси. В останні сто років – і фактично до
теперішнього часу – спостерігається перевиробництво ідей, книг, витворів
мистецтва (культурна інфляція). Склалася ситуація, яку умовно можна назвати
«(нео-)капіталізмом від культури», сучасним різновидом візантійства.
Виробляти стали заради виробництва, не звертаючи увагу на споживання, на
ті дійсно необхідні сучасній людині ідеї, яких вона очікує, та як це
трапляється при капіталізмі, ринок виявився перенасиченим, і настала криза.
Проблема культурного інтелектуалізму в тому, що культура пропонується
людині як безцінний дарунок, котрий вона має вдячно прийняти. Її начебто
підводили до вітрини з розкладеними на ній дорогоцінностями: жити, щоб
бути залученим до культури.
В основі кожної культури лежить деяка модель, котра видозмінюючись,
вбирає в себе тільки те, що відповідає її характеру та особливостям. З плином
часу можливості моделі вичерпуються та вона вже не може впливати на
нові сфери, галузі людської діяльності. Тоді прогрес культури змінюється
стадією повтору старого, регресу, занепаду і модель культури, що застаріла
врешті вмирає. «Смерть культури» не означає її повного зникнення тому, що
попередня модель змінюється новою, яка визріла в лоні старої культури.
Входження в нову культуру супроводжується неприємними почуттями:
втрати статусу, дискомфорту при усвідомленні розбіжностей між культурами,
плутаниною в ціннісних орієнтаціях і власної ідентичності. Також
невпевненість в собі, тривога, дратливість, депресія – все це симптоми
«культурної кризи». Найчастіше «культурна криза» асоціюється з негативними
наслідками та лише небагато науковців (психологи, соціологи) звертають
увагу на його позитивну сторону хоча б для тих індивідів, у кого початковий
дискомфорт веде до усвідомлення та прийняття нових цінностей, моделей
поведінки, веде до особистісного зростання та саморозвитку. При
сприятливих умовах входження в нову культуру індивід проходить цикл:
«напруга – адаптація – особистісний розвиток». Культуру можна зрозуміти
тільки на основі аналізу її особистих цінностей, в її особистому контексті.
Потужною силою культури, творцем матеріальних цінностей, що є
каркасом будь-якої культури є та частина людства, що за допомогою своїх
навичок приводить у дію засоби виробництва, тобто робітники. Безперечно,
завдяки трудовій діяльності робітників людство може нормально існувати
та функціонувати. Якщо вони припинять свою діяльність зі створення
матеріальних цінностей – почнеться соціальна деградація. Робітники будьякої історичної формації причетні до створення матеріальних культурних
цінностей. Ця їх роль постійна та безперервна. Відіграють роль робітники і
в розвитку духовної культури. Не дивлячись на те, що більшість духовних
цінностей створено професійними творцями (архітекторами, письменниками,
митцями, поетами) слід пам’ятати, що робітники забезпечували матеріальну
базу для їх існування, тим самим даючи змогу професіоналам у духовній
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сфері займатися творчістю. Своєю працею вони, в кінцевому рахунку,
визначали стан виробництва та суспільних відносин конкретної історичної
епохи, що в свою чергу значно вплинуло на формування духовних цінностей
та розвиток світової культури.
При вимірюванні якості, рівня зрілості, активності плодотворним є
використання інтегративного показника культури, що орієнтує на вивчення
моментів активності особистості, що виражають її цілісну спрямованість,
взаємозв’язок, структурну впорядкованість, системність якостей, цілісність
діяльності.
Вагомими структурними елементами культури особистості є її
переконання, характер діяльності, навички та уміння. Культура – більш
загальне поняття, якісно зрілий прояв соціально активної особистості, котра
вимірюється через системність елементів її духовного світу, а також
загальний спосіб освоєння соціального досвіду, соціальних ролей та функцій.
Культура – не лише спрямованість, певний стан продуктивної реалізації, вияв
соціальної активності та соціальної ініціативи особистості, але і реалізація
духовного оснащення, спосіб сприйняття світу, видів діяльності, які
складаються на основі певних ціннісних орієнтацій, знань, переконань, певної
діяльності та є виразом внутрішньо притаманних людині соціальних
властивостей.
Вивчення механізму становлення соціальної активності особистості в
глобалізованому світі потребує аналізу впливу новацій сучасного життя,
формування нових політичних, економічних, соціальних структур, нових
моментів духовного розвитку, характерних для нашого суспільства в умовах
інформатизації та гобалізації. Важливо проаналізувати цей вплив з впливом
консервативних структур і традиційних форм.
Тому мотиваційні цінності (як і мотиваційну культуру, яку вони
представляють) можна розглядати з одного боку, як продукт соціальної
культури, а з іншого, як результат процесу соціалізації. А мотиваційну культуру –
як зріз культури суспільства, що працює на рівні свідомості та в подальшій
реалізації в окремих типах і моделях поведінки [1].
Отже, мотиваційні цінності – це цінності, що регулюють задоволення
потреб, інтересів, прагнень людей, займаючи певне місце в свідомості та
виявляються в їх поведінці під впливом соціально-психологічних
характеристик індивідів та об’єктивних життєвих обставин.
Мотиваційна культура – система мотиваційних цінностей, що
організовані певним чином в суспільній свідомості та поведінці людей у
повсякденному житті [1]. Вивчення мотиваційної культури має істотне
значення для методологічних засад соціологічної науки, оскільки дозволяє
виявити причини багатьох соціальних явищ; спрогнозувати появу нових
тенденцій в поведінці індивідів, мотивації їх трудової діяльності та розвиток
суспільства в цілому, а також запобігти низці соціальних захворювань, їх
прояву. Мотиваційна культура не є дещо стале, вона постійно видозмінюється
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під впливом зовнішніх і внутрішніх умов. Мотиваційні цінності також існують
в постійній динаміці, переміщуючись з центру до периферії та обернено.
Час від часу відбувається інновація одних мотиваційних цінностей в
мотиваційну культуру суспільства та витіснення інших. Мотиваційні цінності
як елемент мотиваційної культури конкретного індивіда проявляються в його
поведінці, а також мотиваційна культура суспільства проявляється в його
поведінці в різних сферах повсякденного життя. У зв’язку з трансформацією
свідомості українського суспільства мотиваційні цінності (а значить і
мотиваційна культура) в сфері економічних відносин набули змін, які в свою
чергу відобразилися на ціннісних орієнтаціях. Формування ціннісних
орієнтацій – процес становлення самої особистості, її індивідуальної
свідомості та психології під впливом соціального оточення та загальних
соціальних умов. Так що і самі ціннісні орієнтації окремої особистості є
лише специфічне поєднання суспільних цінностей (та псевдоцінностей), котрі
людина засвоює, опановує з суспільної свідомості епохи, народу, свого
соціального оточення. Завдяки цьому в мотиваційній орієнтації особистості
окреслюється соціально загальне.
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МЕДІААРТ ЯК ВИД СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
На межі ХХ–ХХІ ст. засоби масової інформації, головним чином
комп’ютер, Інтернет та мультимедійні засоби, стали активно
використовуватися в мистецтві, зумовивши виникнення нових його видів і
жанрів, зокрема медіаарту, або мистецтва нових медіа. Медіаарт – це жанр
мистецтва, який охоплює твори, створені з допомогою нових медіатехнологій,
включаючи цифрове мистецтво, комп’ютерну графіку, комп’ютерну анімацію,
віртуальне мистецтво, мережеве мистецтво, інтерактивне мистецтво,
комп’ютерну робототехніку, а також біотехнології [2]. Інакше кажучи, мистецтво
нових медіа тяжіє до сфери телекомунікацій, засобів масової інформації та
цифрових способів подання творів мистецтва, використовуючи можливості
концептуального і віртуального мистецтва, та представляючи свої результати
у вигляді перформансу та інсталяції.
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Термін «медіаарт» відображає відмінність одержуваних культурних
об’єктів від творів традиційного старого візуального мистецтва. Цей зв’язок
зі способом роботи є ключовим моментом більшої частини сучасного
мистецтва. Спочатку для позначення мистецьких подій при відкритті й
освоєнні нових засобів інформаційних комунікацій застосовувався термін
«медіа-арт», що виник як вказівка на взаємозв’язок техніки і мистецтва.
Надалі, з розвитком і самоствердженням такої арт-практики термін «медіаарт» почав писатися разом, позначаючи чітко визначене, самостійне явище
художньої культури.
Медіа-засоби і види художньої практики в медіасфері настільки
різноманітні, постійно оновлюються і вдосконалюються, що класифікувати
їх досить важко; можна лише запропонувати видову класифікацію медіаарт
за такими ознаками [3]: за технічними засобами: фотомистецтво,
кіномистецтво, телемистецтво, комп’ютерне мистецтво (комп’ютерна
графіка, комп’ютерний живопис), цифрове мистецтво, лазерне мистецтво та
ін.; за технологічними прийомами (способами створення/роботи): цифрова
графіка та живопис, піксельна графіка, растрова графіка, 3-D моделювання,
малювання в програмі Photoshop, відеоанімація; за формою подання: мейларт, відео-арт, інтернет-арт (нет-арт), медіаарт та ін.; за видами і жанрами:
медіаживопис, медіаскульптура, медіаарт об’єкти, саунд-арт, лазерне шоу,
аудіо-відео, медіаінсталяції, медіаперформанси, медіаарт у театральних
постановках, медіаарт у кіно, телевізійна і кіно-анімація та ін.
Відповідно до іншої точки зору [1], в медіаарті можна виокремити
відеоарт (жанр сучасного мистецтва, твори якого створюються на основі
відео), цифрове комп’ютерне мистецтво (творча діяльність, що ґрунтується
на використанні комп’ютера, інформаційних технологій, результатом якої є
художні твори), мережеве (або інтернет мистецтво) мистецтво (роботи,
виконані виключно для інтернет-середовища і використовують унікальні
можливості всесвітньої павутини: високу швидкість обміну даними і
зображеннями, всесвітня співпраця та обмін у режимі реального часу тощо,
а також вбирають в себе структури і символи інтернету), віртуальна реальність
(створюване комп’ютером інтерактивне 3D зображення, у створенні і
функціонуванні якого глядач з допомогою інтерфейсу може взяти
безпосередню участь), злиття реальності і віртуальності (поєднання
реального світу і віртуальних технологій).
Класифікувати весь спектр мультимедійної художньої практики за
техніко-технологічними ознаками надзвичайно складно, оскільки в багатьох
творах застосовується одразу кілька медіа-засобів, постійно з’являються
нові, а попередні вдосконалюються або зникають. Тільки нет-арт може
приймати різні форми – веб-сайт, інтернет-гра, email-розсилка, чат, аудіопотік
або радіо, віртуальний флешмоб і навіть арт-вірус. Проте, можна визначити
провідні галузі: відеоарт, а в ньому жанри: віджеінг, відеокліпи, відеофільми;
медіаарт, а в ньому жанри: медіаживопис. медіаскульптура, медіаінсталяція,
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медіаперформанс; мережеві мистецтва, а в них жанри: інтернет-арт, або нетарт, також веб-арт; електронні мистецтва, а в них жанри: лазерне, відео,
електронно-акустичний саунд-арт, телебачення та ін. [4].
Наведені класифікації свідчать, що типологізація жанрів і форм
медіаарту на нинішньому етапі його розвитку не може бути остаточною. Це
(гібридний) вид художньої творчості, який легко синтезується в технічному
і методологічному відношеннях, та інтенсивно розвивається разом з
інформаційними технологіями. Сучасний медіаарт – це своєрідний симбіоз
креативності думки художника і новітніх технологій (хай-тека). Художники
цього напряму постійно в пошуку, їх привертають нові виражальні засоби,
можливості відеокамери, мобільних пристроїв, звукового і музичного
оформлення, розвиток дії в часі і зупинка часу в творі, інтерактивна творчість,
захоплення віртуального і реального повітряного простору тощо.
Незважаючи на всезростаючий інтерес до феномена медіаарту, який
досяг у своєму розвитку переконливої зрілості й отримав міжнародне
громадське визнання, в науковому плані він залишається недостатньо
осмисленим, спонукаючи до дослідження його сутнісних характеристик,
проявів у сучасній культурі, його впливу на трансформацію структури
художніх творів, а також ролі, значення та характеру медіаарту у сучасних
арт-практиках.
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Повсякденне життя людей в своїй більшості нерозривно пов’язане з
технічними засобами комунікації, кількість яких зростає в геометричній
прогресії. Кожен новий вид медіа вбудовується і пристосовується до умов,
що склалися в сучасній світобудові. Цей процес, в свою чергу, є своєрідною
силою зміни соціальних взаємодій і руйнування існуючих звичок людства.
Такі висновки нескладно зробити в зв'язку з тим, що, на думку вчених
Н. Кирилової, Н. Коновалової, А. Федорова, даний процес, пов’язаний з
феноменом цифрової медіакультури, виявляється практично у всіх аспектах
людської діяльності.
Цифрова медіакультура як інноваційна комунікативна сфера являє
собою сполучення множинних соціокультурних феноменів. Актуалізація
поняття «цифрова медіакультура» останнім часом обумовлена революційним
впливом новітніх інформаційних технологій на всі аспекти культурнокомунікативної системи сучасної епохи. Будь-яка новація в сфері «нових
медіа» викликає множинні зміни соціального середовища: збільшення
щільності інформаційних потоків, зростання їх швидкості, становлення нових
соціокультурних феноменів.
Інформаційна революція багатьма науковцями визнається чинником,
який радикально трансформує основи суспільства. Разом з цим підіймається
проблема відповідальності в епоху нових медіа. Відповідальність – це
відношення залежності людини від чогось, що сприймається нею як
визначальний фактор для прийняття рішень і здійснення дій [6, с. 87]. В умовах
розвитку інноваційних технологій об'єктом відповідальності стає кожна
людина, в тому ж числі майбутні покоління, а також духовні цінності
суспільства.
Цифрова медіакультура демонструє збільшення щільності
інформаційних потоків, зростання швидкості інформаційно-комунікаційних
процесів, зміну конфігурації комунікативних відносин, що забезпечується
не тільки переважанням у всіх сферах діяльності нових технічних
комунікативних медіа, а й принципом конвергентності всіх телекомунікацій,
які лежать в основі нової моделі медіавзаємодії. Особливості сучасної
ситуації дають нові шанси для створення інноваційних моделей життєвого
середовища людини: принципи «електронної демократії», форми роботи
електронних урядів і муніципалітетів, умови телероботи для громадян з
обмеженими можливостями і т.д. Цифрова медіакультура розширює
можливості для комунікацій, звужує простір, створює відчуття близькості
будь-якої точки сучасного світового простору.
У розряд шансів, які дає епоха «нових медіа», можна віднести
можливість створення якісно нового інформаційно-освітнього середовища
як основи для розвитку і вдосконалення системи освіти. Використання
інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує прискорення в процесі
пошуку і передачі інформації, перетворення характеру інтелектуальної
діяльності; впровадження інтерактивних методів в галузі дистанційного
навчання, що сприяє становленню нових форм інтернет-навчання і розвитку
принципу доступності в отриманні освіти.
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Значні трансформації проявилися і в сфері професійної комунікативної
діяльності мас-медіа: доступ до архівів видання і зовнішніх електронних
ресурсів, баз даних, офіційних сайтів організацій, стрічок новин,
відеоконференцій уможливив більш «об'ємне» бачення журналістами теми.
Множинність джерел сприяє більш ефективному проведенню самостійних
журналістських розслідувань. Змінилася і роль аудиторії: різні форми
зворотного зв'язку дозволили читачеві, слухачеві і глядачеві брати участь
у виробництві інформаційного продукту.
Також слід зауважити, що поряд з величезним комунікативним
потенціалом, яким володіють «нові медіа», що дозволяє розгортати
інноваційні конструктивні моделі соціальної взаємодії, створюються і ті
позиції нестабільності, які розглядаються в сучасному світі як загроза
безпеці.
Так, сьогодні інноваційні інформаційні та телекомунікаційні технології
доводиться розглядати як фактор ризику в тому випадку, коли ми ведемо
мову моральні аспекти цифрової медіакультури. Дослідниками сучасних
проблем, пов’язаних з новими медіа, не раз висловлювалися побоювання,
що технологічні новації епохи зроблять світ гомогенним, що транскордонні
комунікації, які є потоками уніфікованих інформаційних продуктів,
загрожують національній ідентичності. Електронні образи виступають
інтеграторами гетерогенного культурного досвіду, нівелюють
етнонаціональні культурні традиції, змінюють власне «культурний елемент»,
в якому А. Тойнбі бачив душу, кров, лімфу, сутність цивілізації [4]. Певною
мірою етнокультурне розмаїття знімає електронна «детериторізація» людини
вторгнення в приватний простір електронних медіапотоків, що руйнує
індивідуальну, звичну, інтимну сферу людини. У глобалізованому світі
«місцевості позбавляються свого культурного, історичного, географічного
значення і реінтегруються в функціональні мережі або в образні колажі,
викликаючи до життя простір потоків, що заміняє простір місць» [2].
В епоху нових медіа влада і капітал набувають глобального характеру,
і в сучасному світі інститутами глобального управління постають не
національні території в звичному геополітичному вимірі індустріальної
цивілізації, а нові, «позаісторичні», в термінах Кастельса, простори, створені
мережевими технологіями. Завдяки наявності інтернет-середовища
високорівневі мережі прийняття рішень можуть існувати лише в небагатьох
вузлах країни або планети, здійснюючи зв’язок з усім іншим світом з
декількох кварталів найбільших мегаполісів планети, стаючи комплексами
генерації знань і обробки інформації, провісниками «нової глобальної
географії, заснованої на вузлах і мережах» [3].
Цифрова медіакультура зняла психологічні кордони між «далеким» і
«близьким», завдяки телекомунікаціям створила ілюзію більшої значущості
«далекого» і з достатнім ступенем гостроти висвітлила нові аспекти
етносоціальних проблем. Коли говорять про медіареальність в цьому
контексті, постає важливе питання про ефективність в епоху нових медіа
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існуючих традиційних механізмів вираження культурних норм, які
відтворюють ідентичність етносу. Слід зазначити, що у створеній
«вестернізованій», скоріше навіть «американізованій» медіареальності
комунікативні структури більшою мірою проявляють тенденцію до
асиміляції, до поглинання звичними стереотипами масової медійної культури
етнічних норм і цінностей.
При цьому в транснаціональних культурних продуктах розчиняються
мови, традиції, культурні цінності етноменшин, в той час як найважливішим
елементом інформаційно-комунікаційних товариств, орієнтованих на інтереси
людей, визнається культурне і мовне розмаїття, діалог між культурами, а
інформаційні та комунікаційні ресурси розглядаються і охороняються як
спільна спадщина людства. Не можна не бачити розвиток протиріччя:
розширення можливостей задоволення культурних прав кожної людини, з
одного боку, і зростання впливу глобалізаційного фактору на універсалізацію
культури з іншого. Таким чином, у фокусі впливу високотехнологічного
медіасередовища виявляються основні духовно-культурні структури людини,
система ціннісних орієнтацій, її ідеалів і уявлень про себе і про світ. Новітні
технології виступають іманентним фактором, що визначає зміну
цивілізаційної моделі. У зв’язку з цим зростає необхідність філософського
осмислення складної взаємозалежності людини і нової техніки, усвідомлення
того, що «в кінцевому рахунку всі механізми розраховані на приріст
обмеженої здатності; а саме здатності людини до буття» [1, с. 77].
Підводячи підсумок сказаному, слід зазначити, що стрімкий розвиток
цифрової медіакультури в сучасному світі ставить нас перед лицем
найскладніших соціально-культурних проблем. В умовах швидкого
впровадження інноваційних технологій в повсякденне життя об'єктом
відповідальності стає кожна людина, в тому числі й майбутні покоління, а
також духовні цінності суспільства. Вивчення можливих результатів
застосування інноваційних технологій у практичній діяльності та визначення
критеріїв відповідальності в різних сферах суспільного життя є актуальним
завданням наукового співтовариства.
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ВИДАННЯ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КНИГ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Кожен період історії розвитку суспільства визначається освіченістю,
культурою і духовністю населення, який неможливий без використання книг.
Саме науково-технічна, освітня та художня книга є підґрунтям і основою
всіх знань населення. В умовах стрімкого розвитку науково-технічного
прогресу книжкова продукція в Україні займає незначну питому частку
(приблизно 2,5% доходів домогосподарства витрачають на культуру і
дозвілля, куди входить і книга). Це зумовлено об’єктивними і суб’єктивними
причинами політичного, соціального та економічного характеру, стрімким
зниження показників видання та розповсюдження книг.
На сучасному етапі українська книга розвивається в надзвичайно
непростих умовах. Історія української книги за часів незалежності
поділяється на періоди –1991–1995 рр.– період несвідомої підтримки;
1996–1999 рр. – період свідомого знищення; 2000–2009 рр. – період ілюзії
підтримки; 2010 –2016 рр. – період кризи [1, с. 38].
Вихід України з кризового стану неможливий без піднесення тих сфер,
що позитивно впливають на духовний та емоційний стан людини у тому числі
книговидавничої. Навіть за відсутності коштів доцільно спрямувати зусилля
владних структур на створення законодавчих та податкових умов для
розвитку книжкової справи, в тому числі книговидання та поширення книг.
В Україні наприкінці періоду несвідомої підтримки владні структури вчасно
не спрямували зусилля на створення законодавчих та податкових умов для
розвитку власної книжкової справи, як це було зроблено в Чехії, Угорщині,
Польщі, а пізніше в Росії (з 1996 р.), що спричинило різке відставання
книговидання в Україні порівняно із зарубіжними конкурентами, а також
збільшення імпорту книг. За даними Державної митної служби України імпорт
книг в Україну характеризується досить великими обсягами. Так, в 2009 році
на нашу територію офіційно було ввезено книг на суму 37846,1 тис. $,
у 2011 р. — 42758,4 тис. $. В середньому офіційно щорічно ввозиться
8-10 млн. примірників книг і брошур, а фактично ця кількість перевищує
12 млн. примірників [ 4, с. 34].
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Якщо до 2006 р., за 15 років незалежності, стосовно книговидання
було прийнято Закони «Про видавничу справу» (1997 р.) і «Про державну
підтримку книговидавничої справи» (2004 р.) та Указ Президента України
«Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного
книговидання і книгорозповсюдження» (2000 р.), то в 2006 р. були прийняті
Укази Президента України «Про деякі заходи з розвитку книговидавничої
справи в Україні», «Про рік Української книги», Закон України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої
справи в Україн» (2008 р.), згідно якого для суб’єктів видавничого бізнесу
продовжено пільги з оподаткування до 1 січня 2015 р., а з січня 2015 р.
залишилась лише пільга щодо сплати ПДВ для українських видавництв і
книгорозповсюджувачів, що видають і продають книги українською мовою.
Прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. «Про
вимоги щодо функціонування об’єктів роздрібної книжкової торгівлі», які
мають бути відкриті в адміністративно-територіальних одиницях України.
Для формування правових, економічних і організаційних умов популяризації
вітчизняної книги та розвитку книгорозповсюдження Кабінетом Міністрів
України було схвалено Концепцію Державної програми популяризації
вітчизняної книговидавничої продукції на 2008–2012 рр. і чи не вперше
планувалось щорічне фінансове забезпечення реалізації цієї програми.
У 2013 р. було прийнято Розпорядження Кабміну «Про схвалення Концепції
державної цільової національно-культурної програми популяризації
вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014 –2018 рр.», «Концепцію
державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та
популяризації читання на період до 2020 р.» (2016). Державний комітет
телебачення і радіомовлення України, в юрисдикції якого знаходиться
видавнича справа України, прийняв рішення «Про стан книгорозповсюдження
в Україні», Концепцію відновлення всеукраїнської книготорговельної мережі
(2007 р.) та наказ «Про затвердження рекомендацій щодо мінімального
забезпечення громадян книготорговельними послугами в кожній
адміністративно-територіальній одиниці» (2008 р.).
Найскладнішим для книговидання незалежної України був 1992 р., коли
випуск книг становив лише 4410 назв книг і брошур. Починаючи з 1993 р.
до 2016 р. спостерігалась тенденція зростання випуску книг за назвами.
Випуск книг у 2008 р. збільшився в 5,45 р., а у 2015 р. – в 5 р. порівняно з
1992 р.
Якщо в Україні у випуску кількості назв за останні десятиліття
спостерігається тенденція зростання, то із накладами ситуація катастрофічна.
Найменший тираж в Україні був випущений українськими видавництвами в
1999 р. (21 млн. 985 тис. прим.). У 2008 р. він збільшився в 2,6 р. (58 млн.
158 тис. прим.). У 2009 р. економічна криза негативно вплинула на
книговидання – тиражі зменшились на 10 мільйонів примірників, а у 2010 р. –
на 13,5 млн. прим. У 2015 р. – 36, 409 млн. пр. [2, с. 6].
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Одним із критеріїв цивілізованого суспільства є кількість книг,
випущених на душу населення. Якщо в європейських країнах цей показник
становить 5-7 книг, в Іспанії – 7,8 книги, в Італії – 4,4, в Російській Федерації –
4,5, у Республіці Білорусь – 4,1 книги на одного мешканця [3, с. 6], то в
Україні коливається від 0,4 книги у 1999 р., до 1,26 – у 2008 р., 0,98 –
у 2010 р.
Отже, можна зробити висновки, що на момент набуття Україною
незалежності стан видання та розповсюдження книжкової продукції був на
низькому рівні. І уряд держави вчасно не прийняв відповідних рішень, аби
захистити дану галузь. В свою чергу це потягло за собою проблему ввезення
імпортної продукції, що не дозволяє в повній мірі розвиватися і отримувати
прибуток для національних виробників. Але все ж спостерігається динаміка
зменшення імпорту книжок, зумовлена економічною кризою в Україні та
зменшенням купівельної спроможності населення.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
ОРФ-МУЗИКОТЕРАПІЇ
ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ
ЯК «МЕТР», «РИТМ», «ТЕМБР», «ТЕМП»
У даній роботі ми розглянемо як можна зацікавити учнів до вивчення
теорії музики, використовуючи елементи Орф-музикотерапії. Для прикладу
візьмемо такі поняття як «метр», «ритм», «тембр» та «темп». Я спробую
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довести, що використання Орф-музикотерапії допомагає у вивченні складних
для дітей понять та надає терапевтичний вплив.
На VI Міжнародній конференції «Молода спортивна наука України»
(Львів, 2002 р.) наводилися наступні дані: із 1000 обстежених ними учнів
350–482 (тобто кожен другий), мали хронічні захворювання. Серед чинників,
які впливають на стан здоров’я школярів необхідно вказати такі як:
збільшення та інтенсифікація навчального навантаження, недостатня рухова
активність, порушення режиму харчування, відпочинку, тобто недотримання
здорового способу життя.
Науково доведено, що музика може зміцнювати імунну систему, що
призводить до зниження захворюваності, покращує обмін речовин і, як
наслідок, активніше йдуть відновлювальні процеси. На початку XX ст. було
експериментально доведено, що музичні звуки змушують вібрувати кожну
клітину нашого організму, і змінюють глибину дихання.
Музикотерапія в світі стає визнаною наукою. Термін «музикотерапія»
має греко-латинське походження і в перекладі означає «зцілення музикою».
Існує багато визначень поняття «музикотерапія». Значна частина науковців
вважають музикотерапію допоміжним засобом психотерапії, засобом
специфічної підготовки пацієнтів до використання складних терапевтичних
методів. Інші визначають музикотерапію, як:
• засіб реабілітації, профілактики, підвищення резервних можливостей
організму;
• засіб оптимізації творчих сил і педагогічно-виховної роботи;
• одну з новітніх психотехнік, яка покликана забезпечити ефективне
функціонування людини в суспільстві, гармонізувати його психічне життя.
Метод Карла Орфа – це спосіб навчання дітей музиці займаючи їх розум
і тіло за допомогою співу, танців, акторства та гри на музичних інструментах.
Для цього використовуються ударні інструменти, як звуковисотні, так і
шумові (перкусія). Навчання проходить з елементами дитячої гри у
відповідності з рівнем розуміння дитини. Заохочуються імпровізація,
творчість і дитяче природне сприйняття музикування.
Метод створювався в 1920-ті і 1930-ті роки, його ідеї ґрунтувалися
на вірі у важливості ритму і руху. Свої ідеї Орф виклав у книзі Orff-Schulwerk,
яка пізніше після корекції та адаптації вийшла англійською мовою під назвою
Music for Children (Музика для дітей).
Орф-музикотерапія, це один з видів невербальної терапії, що
використовує весь спектр творчих проявів людини через слово, рух, звук.
Вперше цей метод був використаний Гертрудою Орф в Мюнхенському центрі
соціальної педіатрії в 1975 році. Автором назви «орф-музикотерапія»
вважається Теодор Гелльтбрюгге, що є одним із засновників соціальної
педіатрії в Німеччині. В подальшому роботу в цьому центрі продовжував
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Вільгельм Келлер. Зараз впроваджують та використовують орф-музикотерапію
багато його студентів в усьому світі.
У початкових класах загальноосвітніх шкіл та шкіл естетичного
виховання учні вивчають такі поняття з теорії музики, як «метр», «ритм»,
«тембр» та «темп». Отже, вчитель повинен розказати учням, що:
Метр (від гр. metron – міра, розмір) – система організації музичного
ритму, що полягає у впорядкуванні послідовності чергування сильних і
слабких долей [2].
Ритм (гр. rhitmos – розміреність) – 1. Рівномірне чергування мовних,
звукових, зображальних елементів у їх відповідній послідовності,
періодичним рівномірним членуванням звуків, рухів, зображень за такими
ознаками, як сила, тривалість тощо. 2. Один з трьох основних елементів
музики, поряд з мелодією і гармонією, часова організація послідовності
та групування тривалостей звуків і пауз, не пов’язана з їх висотним
положенням [2].
Тембр (фр. tembr) – забарвлення звуку; одна з ознак музичного звуку
поряд з висотою, силою і тривалістю. Тембр залежить від форми коливань
джерела звуку і визначається кількістю та інтенсивністю обертонів, які
утворюють гармонічний ряд. Певною мірою на тембр впливають матеріал
вібратора, спосіб звуковидобування, форма резонаторів, а також акустичні
якості середовища, де виникає і поширюється звук [2].
Темп (від лат. temрus – час) – швидкість розгортання музичної тканини
твору, яке визначається числом метричних долей в процесі виконання музики
за одиницю часу [2].
У спрощеному варіанті, що пропонується для вивчення у
загальноосвітніх школах це звучить так:
Метр – це рівномірне чергування сильних і слабких долей у музиці.
Основні музичні метри: дводольний та тридольний [1, с. 9].
Ритм – це чергування довгих і коротких звуків [1, с. 11].
Тембр – це забарвлення звука [1, с. 13].
Темп – це швидкість виконання музичного твору [1, с. 13].
Чи стають ці поняття суттєво зрозумілішими учням при такому
формулюванні? Як показує практика – ні. Наведу одну з цитат Карла Орфа:
«З початку часів діти не люблять вчитися. Вони воліють гру і будь-яке
навчання потрібно подати як дитячу гру». Тож я пропоную вивчати музичну
термінологію, застосовуючи елементи Орф-музикотерапії.
Для пояснення терміна «метр» пропоную застосувати тупіт ногами по
підлозі та плескіт у долоні. Разом з учнями рахуємо до двох, при цьому на
«1» тупаємо відразу двома ногами по підлозі, а на «2» – плескаємо у долоні.
Пояснюючи тридольний метр на «1» тупаємо ногами, а на «2» та «3» –
плескаємо в долоні. Таким чином діти не тільки розуміють що таке сильна
та слабка долі, а й відчувають це.
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Для пояснення терміна «ритм» застосовуємо гру на маракасах та
бубенцях різного розміру та форми. Рахуємо до чотирьох, поступово
прискорюючи темп. Головна умова гри – той, хто помилився, відкладає свій
інструмент в сторону. За рахунок цього утворюються паузи, та, відповідно,
змінюється ритм.
Для пояснення терміна «тембр» використовуємо ті ж самі інструменти
та свистки «солов’ї» (один з водою, інший пустий). Даючи почерзі послухати
різні маракаси (великий, потім малий), бубенці (наприклад, квадратний, потім
круглий) та свистки (з водою, потім – без води), пояснюємо, що відмінність
у звуці схожих інструментів полягає у тембрі.
Для пояснення терміна «темп» використовуємо всі вище згадані
інструменти, при цьому спочатку «граємо нашу пісеньку» у повільному
темпі, потім у помірному, і, зрештою у швидкому.
Таким чином учні практично розуміють що таке «метр», «ритм»,
«тембр» та «темп». При цьому діти граються та отримують задоволення від
процесу навчання.
Оскільки усе це проходить у творчій атмосфері, відбувається взаємодія
між вчителем та учнями, обмін позитивними емоціями, а отже, і
терапевтичний ефект.
Враховуючи все вище вказане, я стверджую, що застосування елементів
Орф-музикотерапії є не тільки доречним при використанні для пояснення
музичної термінології дітям початкових класів, а й корисним для здоров’я.
Список використаних джерел
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ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ІНДУСТРІЇ МОДИ
Поняття «індустрія моди» позначає особливу сферу людської
діяльності з виготовлення, поширення й споживання предметів, попит на які
формується під впливом сезонних тенденцій моди. Професійна діяльність
в ній характеризується низкою особливостей. Перш за все, це галузь, в якій
органічно поєднується художня практика, матеріальне виробництво та
комерційна діяльність. Фешн-продукт створюється на межі твору мистецтва
і предмета побутового призначення. Мінливість моди та емоційність оцінки
її пропозиції ускладнює роботу в цій сфері, тому для досягнення
комерційного успіху суб’єкту необхідно володіти найсучаснішими методами
адаптації до розвитку в умовах постійних змін як з точки зору тенденцій і
стилів, так і з точки зору виробничих та маркетингових технологій [2, с. 8].
В Україні індустрії моди практично не існувало. Проте потреба в
створенні модного вигляду була настільки сильною, що західні тенденції,
хоч зі значним запізненням та спрощенням, проникали до радянської
буденності найрізноманітнішими способами.
Інтерес до індустрії моди зумовлений насамперед тим, що сучасна мода
відрізняється від моди попередніх культурних епох рівнем її впливу на людей,
її активним та стрімким проникненням в нові, досі непідвладні їй сфери
культури, що стає новою рисою нашого часу.
Підстав для дослідження моди як символічного об’єкта культури і як
предмета, штучно виробленого соціальними організаціями, достатньо. Моду
не можна побачити або торкнутися її, а тому її яскравим символічним виразом
може служити модний одяг та зачіска.
Значною мірою індустрія моди пов’язана з наукою багатьох галузей,
які по-різному підходять до розуміння її суті та зміни. Яскравим прикладом
являється науковий напрям біоніки, в основу якого було закладено
дослідження з моделювання різних живих систем. Його поява була пов’язана
з розвитком кібернетики, біофізики, біохімії та інженерної психології. Біоніка –
це сама молода наука біологічного циклу. Термін «біоніка» походить від
грецького слова bion – елемент життя. Біоніці найбільш притаманні такі
галузі, як біологія і техніка, від яких і зародилася назва науки [1, с. 6].
Досліджуючи певні напрямки та аспекти розвитку індустрії моди щодо
дизайну зачісок та одягу, ми прослідковуємо, що вони цілком перекликалися
з біонічними проявами та тектонічною їх побудовою.
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Особливості творчого процесу в індустрії моди базуються на
закономірностях утворення форми, принципів і методів їх художнього
проектування, які спрямовані на створення оптимальної тектонічної форми.
На нинішньому етапі дизайнери та модельєри володіють знаннями історії
моди, вивчають природні форми та відбирають найбільш цікаві для того,
щоб у подальшому стилізовано імітувати їх в модні проекти.
Яскравим прикладом є захоплюючий «світ квітів» представлений
майстрами перукарського мистецтва з різних країн на Міжнародному
фестивалі краси «Невские берега». Безліч пастижерних квітів з волосся
зачарували глядачів у різні періоди проведення цього конкурсу, але ніхто з
них не залишився байдужим. Адже лише квіти можуть передати багатство
природи в своїх формах і забарвленні.
Підводний світ Червоного моря залишається актуальним в колекціях
відомих світових брендів: AlexanderMcQueen, Chanel, Versace, Givenchy. Це
пов’язано з тим, що в моді теперішнього часу залишаються актуальними
звернення до романтизму ХІХ ст., бо прагнення споживачів – найважливіше
для дизайну у процесі прийняття нових художніх та проектно-технологічних
рішень.
Пошук форм відбувався шляхом застосування можливостей
багатошаровості, використання в крої об’ємних рукавів; використання
кольорів пастельних тонів, а також прозорих тканин, що створюють
романтичні хвилі; тканини відповідних фактур, що нагадують корали та риби
чи луску [3, с. 221].
Дизайнерські проектні форми, одержані в результаті аналізу обраних
біооб’єктів, дають приклад творчого осмислення взаємозв’язку природних
біоаналогів та об’єктів проектної діяльності фахівців індустрії моди. Біонічні
дослідження є невід’ємною частиною творчого процесу, основною метою
якого є структурування оригінальних елементів внутрішньої, об’ємнопросторової структури форми і її естетичного зовнішнього втілення.
Індустрія моди актуалізує переломлення традиційних культурних форм
сучасності, поєднує їх та вибудовує на зміненому підґрунті нове оточення
зміненої людини. Мода являє собою прояв людського існування, впливаючи
на процеси культурної та соціальної динаміки, адаптації людей до культурних
інновацій, технологічних змін, запроваджуючи новий лад суспільного життя
в повсякденності. Можна з упевненістю стверджувати, що проникнувши в
усі сфери людського життя, панування моди є тотальним. Мода пронизує
особистість, стаючи для неї перепусткою в соціум.
Мода віддзеркалює епоху, найкраще відображає настрої людей, їхні
норми і цінності в сучасному світі. Інше однією характерною рисою моди є
її мінливість, як запорука недовговічності, що і слугує підґрунтям для
визнання моди модою.
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Отже, складові індустрії моди проявляється в різних видах науки,
зокрема, соціології, психології, культурології та біоніки, що впливають на
всі сфери життєдіяльності соціуму.
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КОНСТРУЮВАННЯ ПОСТМОДЕРНОЇ FESTIVE
ІНДУСТРІЇ: ГЛОБАЛІСТСЬКИЙ ТА
АЛЬТЕРГЛОБАЛІСТСЬКИЙ ПРОЕКТИ
Динамічні зміни в культурі XX ст. інтенсифікували пошуки нових
підстав людського буття. Рефлексивна сучасна культура, з домінуючими
образами та внутрішньою сутністю постала в принципово відмінному світлі,
оскільки зміни в житті людини й суспільства призвели до появи в культурі
нових несподіваних рис, котрі дозволяють вести мову щодо феноменів свята
та фестивації дещо в іншому культурософському контексті. Становлення
фестивної культури, притаманне гіперреальній сучасній епосі, пов’язано
насамперед з прискоренням глобалізаційних процесів, що загострюють
питання щодо функціонального потенціалу культуротворчості та її векторної
спрямованості. Сучасне свято, як і мистецтво, дедалі частіше зближуються
з повсякденністю й тим самим, звертаючись до життєвого світу, постають
радше не способом відображення реальності, а й її конструюванням.
Фестивація культуротворчого процесу, яка постає як гіперболізація
святкового компонента в повсякденному житті, є виявом тенденцій
глобалізму та альтерглобалізму.
Відповідно, в сучасному культурному просторі виникає нове
співвідношення святкового і повсякденного, яке характеризується
розмиванням їх меж, взаємопроникненням одного в інше, і навпаки.
З розвитком епохи постмодерну, її світовідчуття і культура зберегли такі
свої характеристики як гнучкість, легкість, відкритість інтерпретації,
фрагментарність і полівалентність, однак придбали новий, «гіперфестивний»
характер. Дедалі важливіша роль відводиться прагненням до задоволення
та розваг: масова естетизація і фестивація повсякденності, перманентне
свято, не розмежованість у буднях.
Фестивація постає своєрідною гібридизацією, в якій форми віддаляються
від наявних практик свята і рекомбінуються з новими формами, утворюючи
нові культурні практики. Подібна установка в царині культури й мистецтва,
зрозуміло, переносить акцент на гедоністичне начало, котре сьогодні
виражене досить яскраво. Сучасний французький філософ Мішель Онфре у
розвідці «Сила життя. Гедоністичний маніфест» робить закид до офіційної
філософії, яка, на його погляд, спотворила проблематику гедонізму та
евдемонізму, відкинула на маргінес, залишила на поталу натовпу, звела до
361

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
небуття, а тому вона й безсила що-небудь протиставити нігілізмові, сама
стала його частиною [6, с. 10-11]. Гедонізм демонструє задоволення як
найвище благо для людей, мету, до якої варто прагнути, проект, який
необхідно розробляти в мисленні та дії. Так Жак Лакан, назвавши себе
«антифілософом», робить висновок, що філософія конституюється тим, що
не бере до уваги насолоди. Адже насолода пов’язана з тим, що не можна
символізувати, вона не залежить від символізації або концептуалізації.
Іншими словами, насолода – це певний Х, неимовне, річ (das Ding, те, що в
психоаналізі стосується материнського тіла) [3, с. 89-90].
Відповідно унікальні умови існування людини в суспільстві
перманентного перехідного періоду породжують чи то конструюють
особливого типу особистість, Homo festivus – Людину, що святкує, назва
якої була вперше запропонована французьким мислителем Ф. Мюре, який
характеризував сучасну людину, фіксуючи її вічне перебування в святі,
називав сучасну цивілізацію «гіперфестивною ерою» і підкреслював, що
проведення будь-яких свят, які набувають гігантських масштабів, стало
трудовою діяльністю нашої епохи [5, с. 230]. Homo festivus – перш за все є
репрезентантом, породженим суспільством споживання, в якому сам акт
споживання подається як святкове дійство, де святкове десакралізується, а
повсякденне, навпаки, зводиться та підноситься до естетичного ідеалу. Homo
festivus вміє справлятися з патріотичним синкретизмом у свідомості. Для
того, щоб заявлена подія як святкова закріпилася традицією, що є
необхідною умовою для формування інституту свята, повинні пройти
десятиліття, яких у цих заяв немає. Як результат, офіційна святкова система
розмивається. У людей з'являється неофіційний рівень офіційних свят, на
якому святкуються традиційні, але вже офіційно не значущі події.
Фестивація постає своєрідним «святом для народу», яке зазвичай
утримує конкретного замовника – «постачальника видовищ» і професійних
виконавців, чим принципово відрізняється від «масового народного свята»,
де акцентом виступає творчий самовияв етнічної культури. Відтак, свято
для народу, мас постає своєрідним інструментом, за допомогою якого владні
ієрархи намагаються маніпулювати масовою свідомістю, з метою
реалізувати певні соціальні та ідеологічні програми. Отже, фестивація
культуротворчого процесу, яка постає як гіперболізація святкового
компонента в повсякденному житті, є виявом тенденцій глобалізму та
альтерглобалізму, які, будучи масштабним, змінюють усталений спосіб
життя, водночас із позитивними моментами привносять і негативні наслідки
для певних соціальних груп.
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ПРОФЕСІОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ
З МАРКЕТИНГУ СУБ’ЄКТА
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
Сучасний мінливий ринок усе частіше висуває нові вимоги до фахівців
соціокультурної сфери. Особливо це помітно під час виконання працівниками
маркетингових функцій в умовах конкурентного середовища. Такий стан
зумовлює протиріччя, за якого випускник ВНЗ, влаштовуючись на роботу,
може відчути власну професійну неконкурентоспроможність. Бувають
випадки практичної відсутності уявлення про коло обов’язків, умови праці,
відповідальність тощо. З метою подолання виявлених протиріч виникає
необхідність удосконалення системи забезпечення якості підготовки
фахівців, яка має базуватися на удосконаленні практичної підготовки
студентів шляхом вивчення та апробації окремих видів маркетингової
діяльності під час проходження практики, постійному моніторингу
професіографічних процесів і своєчасним їх віддзеркаленням у навчальних
програмах.
Нині для повного уявлення про вимоги, що висувають професійні
обов’язки до людини, її психіки та стану здоров’я, провідними суб’єктами
підприємництва та кадровими агентствами розробляється професіограма за
кожним видом професійної діяльності. Професіограму можна трактувати
як систему вимог до компетентностей спеціаліста та до його особистісних
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якостей [1]. Ми вважаємо, що саме професіограма, створена на основі
практичної спадщини та чіткого моніторингу вимог до рівня компетентності,
могла б стати основною точкою відліку підготовки компетентного фахівця.
У практиці добору персоналу організації використовують різні
структури професіограм, однак найбільш повною, на наш погляд є розгорнута
професіограма, що складається з восьми розділів: класифікаційна картка
професій; домінуючі види діяльності; властивості, що забезпечують
успішність виконання професійної діяльності; властивості, що
перешкоджають ефективності професійної діяльності; сфери застосування
професійних знань; історія професії; інші професії, що також підходять
людині з даним типом особистості; навчальні заклади, що навчають цій
професії.
У деяких випадках використовують різні види спрощеного варіанта
професіограм, в яких представлено дві основні складові: модель працівника,
яку в практиці професійної психології прийнято називати психограмою
(професійні, ділові, особистісні якості) та модель посади (функції,
обов’язки, завдання, рівень відповідальності тощо).
Розгорнута професіограма передбачає виклад у короткій формі
найбільш важливих ознак професії: найменування професії; домінуючий
спосіб мислення; сфера базових знань; професійна сфера; міжособистісна
взаємодія; домінуючий інтерес; додатковий інтерес; умови роботи.
Як свідчить практика діяльності у сфері людських ресурсів, під час
вибору чи зміни виду діяльності працівнику більш доцільно орієнтуватися
на професіограми, побудовані на вказаних вище ознаках, ніж на конкретні
характеристики предмета і знарядь праці. Саме тому професіограма включає
найважливіші психологічні якості фахівця, коротка характеристика яких
наводиться нижче.
Домінуючі види діяльності (напрями прикладання компетентностей):
- підготовка проектів із розробки, розподілу, просування та
ціноутворення на товари чи послуги;
- проведення опитувань щодо пропонованого продукту (анкетування,
спостереження, експеримент, імітація);
- збір інформації про продукти споріднених груп, схожі ситуації на
ринку, динаміку розвитку споживчих уподобань;
- збір інформації про діяльність конкурентів;
- обробка, інтерпретація даних та представлення відповідних звітів;
- проведення рекламних кампаній, акцій стимулювання та презентацій;
- формування визначеного іміджу організації на ринку.
Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності
(професійні компетентності):
- добре розвинуті аналітичні здібності;
- уміння одержувати й обробляти потрібну інформацію, оцінювати,
порівнювати та засвоювати її;
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- високий рівень понятійного мислення;
- уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях;
- здатність керувати собою;
- розвинуті організаторські та комунікативні здібності.
Особистісні якості, інтереси та схильності (елементи, що доповнюють
професійну компетентність):
- креативність;
- критичність;
- вимогливість;
- відповідальність;
- гнучкість (уміння гнучко реагувати на різні ситуаційні зміни);
- здатність до планування, втілення та контролю за процесами;
- прагнення до порядку та нормативності;
- розвинута інтуїція;
- ерудованість, енергійність;
- впевненість у собі та у прийнятих рішеннях;
- цілеспрямованість, дієвість;
- прагнення до постійного особистісного зростання та саморозвитку.
Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
- нездатність зіставляти й аналізувати інформацію;
- нерішучість, невпевненість у собі;
- відсутність інтересу до виконуваної роботи;
- низький рівень розвитку чи відсутність організаторських і
комунікативних здібностей;
- неорганізованість, недисциплінованість, безініціативність;
- схильність перекладати відповідальність на інших;
- вузькість кругозору;
- невміння керувати собою (запальність, імпульсивність);
- невміння протистояти зовнішнім факторам.
Галузі застосування професійних знань: торгівля; транспорт і зв’язок;
готельний, туристичний і ресторанний бізнес; діяльність некомерційних
організацій; державне підприємництво та політика; культура, мистецтво та
спорт; соціальна сфера.
Історія професії.
Професія фахівця з маркетингу має великий історичний шлях розвитку,
хоча маркетинг як наукова концепція організації підприємницької діяльності
зародився відносно недавно. Уже з часів діяльності перших торговельних
підприємств (купців) постало питання конкуренції між ними. Поступово
починалися перші кроки до вивчення ринку, виявлення потреб наявних і
потенційних покупців. Цей факт можна вважати передумовою виникнення
даної професії. Згодом технічний прогрес породжував зростання пропозиції
товарів і послуг, укрупнення ринків і витонченість методів конкуренції. Саме
в цей час професія фахівця з маркетингу оформилася як самостійна
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діяльність. На сьогоднішній день, з огляду на бурхливі процеси глобалізації
й інтернаціоналізації ринку, можна стверджувати, що дана професія стає
незамінною й однією з найважливіших в економіці.
Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості
(підприємницький і соціальний): помічник адміністратора; юрист; перекладач;
керуючий рекламним агентством; керуючий у торгівлі.
Диплом фахівця з маркетингу можна одержати у вищих навчальних
закладах, що здійснюють безпосередню фахову підготовка з маркетингу,
або в університетах, що забезпечують значну складову маркетингових
дисциплін у своїх навчальних планах підготовки фахівців-управлінців.
Описана вище базова професіограма дає змогу практично уявити
вимоги та умови праці фахівця з маркетингу соціокультурної сфери, який
володіє базовими знаннями з різних напрямків маркетингової діяльності,
зорієнтувати його в особливостях професійної діяльності, зосередитися на
компетентностях, що супроводять цю діяльність і наявних протипоказаннях.
Однак, вона буде достатньою лише для фахівців, які закінчили навчальний
заклад і готові реалізовувати набуті знання, виконуючи будь-яку, наближену
до спеціальності, роботу. У цьому контексті виникатиме необхідність
розробки професіограм фахівця, або, принаймні, опису компетентностей на
різних ієрархічних щаблях професійної кар’єри та в залежності від видів
маркетингової діяльності.
Список використаних джерел
1. Профессиограмма. Технология: Словарь / [Электронный ресурс]. Режим доступу
до пуб.: http: // pro-mart.ru/technology/dictionary.php?__ CPSSESSION__=
4hlulbqntc6pfhd6iar7qbofn6#45.

Єршова Катерина Володимирівна,
магістр Інституту сучасного мистецтва
Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв,
науковий керівник – кандидат педагогічних наук,
доцент Садовенко С. М.

PUBLIC RELATIONS У ПРОДЮСЕРСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ: МЕХАНІЗМИ
ТА ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Динамічний розвиток інформаційних технологій, глобальних
телекомунікацій визначає критичну значимість рublic relations в керуванні
всіма соціально-економічними системами: компаніями, державними і не
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комерційними організаціями, країнами і регіонами світу, міжнародними
союзами і об’єднаннями. Саме суспільна думка в сучасному світі набуває і
відіграє все більшого значення для діяльності компаній. В умовах ринкової
економіки звернення до проблем рublic relations є важливим елементом
соціально-економічних відносин, видом діяльності і функцією менеджменту.
Тому актуальність піднятої у статті теми є очевидною.
Вважається, що термін «public relations» народився в США, а його
автором став Томас Джеферсон, третій американський президент, який
використав це словосполучення в 1807 році в чернетці свого «Сьомого
звернення до конгресу». Під активізацією зв’язків з громадськість
Джеферсон розумів нарощування зусиль політичних інститутів для
створення клімату довіри в національному масштабі.
Виділяючи ключові особливості PR на початковому етапі їх розвитку,
слід сказати, що то була діяльність в основному політична, тому що залучення
широкої громадськості на свою сторону треба було в основному політикам,
а суб’єктами PR був уряд та інші державні установи. Аналіз конкретних
прикладів такої діяльності показує, що вона майже повністю вписувалась в
принципи і технології, що зараз відносяться до сфери пропаганди та агітації.
Проте питома вага політичної складової в PR поступово зменшувалась, що
пояснювалось інтенсивними змінами в соціально-економічній ситуації.
Що стосується загальноприйнятого трактування самого терміна, то вже
в 30-ті роки XIX ст. термін «public relations» стали вживати в якості синоніма
словосполучення «relations for the general good» (відношення заради
загального добра). До того часу в США різко збільшилась і кількість
інструментів для реалізації PR-зусиль. Наприклад, в 1830 р. видавалась
найбільша порівняно з іншою країною світу кількість газет. Широке
розповсюдження преси викликало появу нової, незвичайної професії – пресагентів, по суті це організатори роботи з пресою, які стали предтечею
майбутніх PR-менів і реалізували на практиці перші дії в області системної
і ціленаправленої роботи з громадськістю. Перед обличчям нових вимог
прес-агенти об’єднувались в прес-агентства, щоб продавати свої послуги
діловому світу, який був затурбований компаніями в пресі. В 1900 р. в Бостоні
з’явилось перше Publicity Bureau, що займалось зв’язками з пресою.
Початок ХХ ст. ознаменувався появою в суспільному житті, а
відповідно і в PR-діяльності США ще одного акценту, що пізніше був
названий «епохою жарених фактів», відбувалися публічні скандали навколо
монополій та корумпованих чиновників. Американські журналісти,
письменники, соціологи викривали і передавали широкому загалу випадки
корупції, нечесні прийоми конкуруючих компаній, погані умови життя
працівників, непристойну діяльність уряду. Об’єкти критики розробляли
оборонні стратегії і звертались за допомогою до прес-агентів. У результаті
викриваюча журналістика вперше зіткнулась із захистом зі сторони людей і
структур, що практично здійснювали PR-функцію. З початку ХХ ст. і варто
починати аналіз розвитку PR-сфери як такий.
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У перше десятиліття ХХ ст. з’являються і особистості з іменами яких
пов’язують народження професіональної ПР-спеціалізації. Так, одним із
батьків сучасного PR називають Айві Лі – американського журналіста, що
звернувся до PR-практики в 1903 р. Чотири роки потому він опублікував
«Декларацію про принципи», що був своєрідним першим моральним
кодексом професії, мета якої – відверто і відкрито від імені ділових кругів
і суспільних інститутів надавати пресі і суспільству США вчасну і точну
інформацію з питань, що являють суспільну цінність та інтерес.
Головну задачу нового виду діяльності (від початку Лі користувався
терміном «publicity», а словосполучення «public relations» він вперше
використав у 1919 р.) автор зводив до роботи з пресою (mass media relations);
в той же час Декларація окрім роботи прес-агента виділяє і діяльність радника
зі зв’язків із суспільством. В якості основної задачі останнього Лі
сформулював наступний принцип – «спонукати людей вірити в сердечні цілі
правління корпорацій, що шукають їхньої довіри». Всі тексти у лапках мають
бути з посиланнями – відкіля це взято, а також всі лапки мають бути
однаковими по всьому тексту.
На сьогоднішній день PR з його вже немалою історією розвитку, в
предметну область якого ряд дослідників включає десятки різноманітних
дисциплін, привертає увагу слабкістю свого понятійного апарату, що в
результаті призводить до суперечок про рівень науковості серед дослідників.
Всі ці обставини обумовлені самою природою PR, який виступає в
якості регулятора соціальних відносин, пронизує багато сфер людської
діяльності: економічну, політичну, соціальну, і тим самим створює позитивні
передумови для різноманітних підходів до розуміння своєї власної сутності,
предметного поля, структури відносин до суміжних областей тощо.
PR являється тим терміном, який по кількості і багатогранності
визначень випереджає всі інші категорії. Спеціалісти нараховують більше
500 наукових визначень PR. Дослівний переклад з англійської (зв’язки з
суспільством) віддзеркалюють лише одну із сфер функціонування PR, тому
не може бути використаним для висвітлення цієї категорії. При цьому можна
відмітити, що термін «public relations» без перекладу використовується не
лише в англомовних країнах.
Британський дослідник PR С. Блек – колишній президент Міжнародної
асоціації ПР в своїй книжці «Рublic relations. Що це таке?» визначає зв’язки
з суспільством як одну із функцій управління організацією, що сприяє
встановленню і підтримання спілкування, взаєморозуміння і співпраці між
організацією і суспільством.
У французького дослідника Філіпа А. Буарі, відомого теоретика і
практика PR у Франції «public relations – це поведінкова мораль групи,
стратегія і технологія комунікацій, цінне підтримання гуманітарних наук, що
мають за ціль встановлення і підтримання дружніх відносин».
Пітер Р. Діксон відмічає, що PR являє собою управлінську функцію,
завдяки якій оцінюється думка суспільства, співвідноситься з суспільними
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інтересами політика і тактика організації, а також реалізується програма дій
(і зв’язків) з ціллю завоювати признання і повагу суспільства.
На думку Є. Уткіна, «public relations» є невід’ємною частиною
менеджменту, а чіткіше – менеджменту комунікацій. Ця робота представляє
собою комплексну систему застосування спеціальних інструментів,
прийомів, методів, процедур, технологій, що обумовлює різносторонню
(особливо інформаційну) взаємодію всіх елементів, що складають
організацію (її внутрішню сферу) з зовнішнім середовищем.
Проведений огляд думок різноманітних вчених і спеціалістів не
являється вичерпуючим. Не дивлячись на різнобарвність в представленнях
про PR дослідників і розробників методів здійснення зв’язків можна
відмітити спільне: PR – одна з функцій управління організацією (компанією)
і планується на рівні її керівництва. Ця функція направлена на встановлення
контактів і відносин з суспільством, ЗМІ, органами державної влади з ціллю
сформувати в певних аудиторій позитивне відношення до організації.
Мета PR – встановлення двостороннього спілкування для виявлення
загальних інтересів і досягнення взаєморозуміння, заснованого на правді,
знанні і повній інформованості.
Масштаби такої взаємодії, направленої на розвиток міцних зв'язків з
громадськістю, можуть бути самими різними залежно від величини і
характеру сторін, але філософія, стратегія і методи залишаються дуже
схожими, яка б мета не ставилася – будь то, наприклад, дія на міжнародне
взаєморозуміння чи покращення відносин між компанією та споживачем її
продукції, агентами та співробітниками.
У сім’ї або в невеликій, тісній общині немає серйозних перешкод для
спілкування і вільного обміну думками, але навіть тут цілком можливо
непорозуміння. У суспільному або комерційному житті «члени сім’ї»
віддалені один від одного, і відсутність особистого контакту сильно
ускладнює налагодження співпраці і досягнення взаєморозуміння. Фахівці
ПР використовують сучасні методи спілкування і переконання для наведення
«мостів» і встановлення взаєморозуміння. Порозумінню сприяють репутація,
наявний досвід і культурні чинники. Важливі складники більшості програм
PR по завоюванню надійної репутації – створення атмосфери довіри і
здійснення єдиної стратегії.
В наші дні термін «public relations» включає в себе наступні основні
направлення: суспільна думка; суспільне відношення; урядові відносини;
життя общини; промислові відносини; фінансові відносини; міжнародні
відносини; користувацькі відносини; дослідження і статистика; засоби
масової інформації (ЗМІ). У них PR відіграє важливу роль, і хоча теорія і
філософія PR в рівній мірі прикладені до кожного з них, деякі деталі і
пріоритети змінюються залежно від напряму. PR може внести значний вклад
до практики управління в найширшому розумінні цього слова.
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Щодо визначення функцій PR, то тут думки практиків і теоретиків в
області PR різноманітні, але їх основи мають спільний фундамент. Прийнято
вважати, що в цілому PR виконує три функції. Вони розглядаються з точки
зору менеджменту організації:
1. Контроль думки і поведінки суспільності з ціллю задовольнити
потреби і інтереси передусім організації. Ця функція часто піддається критиці
так як в ній суспільство розглядається як жертва. Така ситуація багато в
чому нагадує маніпулювання свідомістю і поведінкою людей в певному
руслі.
2. Реагування на суспільство, тобто організація враховує дії, проблеми
або поведінку інших і відповідно на них реагує. Інакше кажучи, в цьому
випадку організація сама намагається прислужитися суспільству,
розглядаючи його як своїх господарів і від кого залежить доля організації.
3. Досягнення взаємовигідних відносин між всіма зв’язаними з
організацією групами суспільства шляхом плідної взаємодії з ними. Саме
ця функція являється моделлю компромісу і вважається найбільш корисною
і плідною, так як цільові групи суспільства розглядаються тут як партнери
організації з якими вона вступає у взаємодію.
Таким чином, PR представляє собою мистецтво переконувати людей і
впливати на їхню думку, підтримувати готовність до необхідних змін,
упереджувати і перемагати кризові ситуації. Без PR неможливо вести бізнес,
керування, тому що реалізація кожного проекту, всякої ідеї починається з
зацікавленості людини, групи людей або організації цим проектом, з
доведення цілей проекту, задачі бізнес-кампанії, сутності нової ідеї до
споживачів, інвесторів, управлінських органів або суспільності.
Зеленська Лариса Михайлівна,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри арт-менеджменту
та івент-технологій
Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв

СУБ’ЄКТИ СУЧАСНОГО РИНКУ
ІВЕНТ-ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Світова івент-індустрія розвинулась в потужний і прибутковий сектор
економіки, що має усталені традиції, досвід, напрацьовані галузеві
технології. В сучасній Україні івент-ринок лише формується як
цивілізований. Через об’єктивні реалії – недосконале законодавство та
система оподаткування, відсутність достовірної статистики, необхідної
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прозорості та цивілізованих норм конкуренції – проаналізувати обсяг ринку
та частки провідних його учасників достатньо важко.
За ключовою ознакою, а саме – походження послуги, експерти
визначили основних суб’єктів івент-індустрії: івент-агентства, рекламні,
PR-, BTL-агентства, підприємства рекреаційної індустрії та індустрії туризму,
виокремлені івент-відділи підприємств, а також клієнти (або замовники).
Дамо їх коротку характеристику.
Першими у списку суб’єктів івент-діяльності є івент-агентства (івентагенції) – спеціалізовані компанії, які надають широкий спектр послуг з
організації заходів будь-якого формату та виду на замовлення своїх клієнтів.
Визначаючи організацію подій і заходів як основний напрям діяльності, івентагентства забезпечують професійний підхід до виконання складних і
масштабних задач в галузі, ініціюють взаємодію з іншими учасниками ринку –
виконавцями, підрядниками, партнерами.
Івент-агентства з’явились в Україні в останні десятиліття XX-го ст., як
комерційні підприємства набули стрімкого розвитку та зайняли своє місце в
економіці країни. За даними Асоціації івенторів України, сьогодні на
вітчизняному івент-ринку успішно працюють понад дві тисячі підприємств
[1]. Кількісний та географічний аналіз українського івент-ринку свідчить,
що перші івент-агенції були засновані у великих містах, зокрема у Києві,
Одесі, Харкові, Дніпрі, Донецьку, Львові, Ужгороді, де фінансові
можливості, а також попит на івент-послуги були найбільшими. Частина з
них розвинулись у потужні підприємства, здатні реалізувати івент-проекти
будь-якої творчої і технічної складності, залучили досвідчених
професіоналів, сформували постійну клієнтську базу. За підсумками останніх
років, лідерами галузі є: «AntHill», «Агентство 42», «BonapArt»,
«EUROEVENT», «Дипломат-сервіс», «Gorodetskiy EventFgency» та ін. [4].
Важливою прикметною рисою розвитку ринку подій є подальше
розширення мережі івент-агентств, їх заснування у невеликих містечках та
районних центрах України. І хоча такі агентства лише набувають досвіду та
визначають власну нішу на ринку івент-послуг, цей факт переконливо
свідчить, що наразі структуризація івент-ринку знаходиться на етапі
завершення.
Переважна більшість українських івент-агентств – приватної форми
власності, що є переконливим фактом перспективності інвестування у такого
роду підприємства.
Ще одним важливим гравцем на івент-ринку є рекламні, PR-,
BTL- агентства, які, враховуючи сучасні тенденції та потреби галузі,
орієнтуються не лише на традиційні методи реклами, а й вдаються до
організації спеціальних заходів (івент-маркетинг, маркетинг подій), як нового
та дієвого інструменту просування товарів/послуг. Серед провідних
вітчизняних агентств експертами визнані: «Talan Grup», «BBDO Ukraine»,
«Saatchi&Saatchi Ukraine» [3].
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Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК) та Міжнародна асоціація
маркетингових ініціатив (МАМІ) оприлюднили дані, за якими ринок
маркетингових сервісів України в 2016 р. показав динаміку зростання на 13%.
Найбільш помітний зріст статистичних і якісних показників має івентмаркетинг. Експерти пов’язують цю тенденцію зі змінами у пріоритетах
клієнтів, які «скучили» за позитивом і цікавим дозвіллям. Тож, бренди/
компанії відреагували на потреби ринку, що призвело до пожвавлення івентдіяльності. Зауважимо, що на 2017 р. МАМІ дає оптимістичні прогнози –
зростання галузі на 15% та констатує, що рекламно-комунікаційна та івентіндустрія, попри політичні і економічні труднощі, перейшли від падіння і
стагнації до поступового зростання [2].
Наступним суб’єктом івент-ринку є рекреаційна індустрія (або індустрія
відпочинку). Вона об’єднує широку мережу ресторанів, клубів, готельних
комплексів, компаній, які спеціалізуються на різних видах і програмах
відпочинку, організовують події та заходи з урахуванням специфічних
особливостей даного сектора (дискотеки, вечірки, шоу, розважальні та ігрові
програми, екскурсійні тури) тощо.
Активно опановують івент-послуги і в туристичній сфері, для якої подія –
найважливіший мотиваційний чинник. Використання івент-технології в
діяльності туристичних підприємств засноване не лише на економічних
розрахунках власних зисків, а й на розширенні можливостей задовольнити
потреби своїх клієнтів, які сьогодні трансформуються в бік нових форм
дозвілля, нестандартного відпочинку, розширення кругозору та емоційного
збагачення. Яскравим підтвердженням цього є популярні напрями
туристичного бізнесу: подієвий та арт-туризм (фестивальний, концертний,
виставковий тощо), організація фан-турів, виїзних заходів інсентивів (поїздки
на загальносвітові події, як от Олімпіада, Євробачення, футбольні
чемпіонати, Формула-1) тощо. Привабливість івентів для туристичної сфери
полягає ще й в тому, що вони виконують функцію культурного розвитку,
просування національних брендів, вносять вклад в розвиток територій,
заохочують інвестування.
Розподіл праці на ринку бізнес-послуг призвів до виокремлення в рамках
компаній корпоративних івент-відділів (івент-департаментів), діяльність яких
зорієнтована на забезпечення «внутрішнього замовлення» – організацію
корпоративних свят, тим-білдінгів, тренінгів, семінарів, майстер-класів тощо,
мета яких впливати на формування корпоративної культури організації,
сприяти згуртуванню команди співробітників. Сучасні корпоративні івентвідділи зайняли своє місце на ринку івент-послуг, їх фахівці в більшості
випадків добре розуміються на коньюктурі ринку, ціновій політиці, володіють
відповідними професійними навиками та технологіями. Ефективність такої
діяльності засвідчила практика.
Насамкінець, важливими суб’єктами ринку івент-послуг є клієнти
(замовники). Їх уподобання, потреби, динаміка зміни інтересів та пріоритетів
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є визначальними у процесі формування івент-послуг. Подальший розвиток
івент-індустрії, подолання існуючих проблем, конкуренція нових технологій
відкриває нові можливості для усіх учасників ринку, забезпечить замовникам
можливість вибору з-поміж професійних агентств, значно покращить якість
івент-послуг, стабілізує івент-ринок та підвищить його фінансові обсяги.
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МОНЕТАРНА КУЛЬТУРА
ЯК ЧИННИК СТАБІЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Монетарна культура, як і культура взагалі, постійно змінюється та
розвивається. В складних сучасних умовах фінансово-економічна політика
української держави, яка націлена на підвищення рівня доходів членів
суспільства, на можливість пристосуватися до мінливих умов, вижити в
умовах кризи, незмінно викликає зміну цінностей (політичних, економічних,
моральних), норм, правил поведінки та взаємин громадян, особливо молоді.
У зв’язку з цим існує гостра об’єктивна потреба у соціально-психологічному
осмисленні та узагальненні змін, що відбуваються, визначенні та виявленні
негативних напрямів розвитку монетарної культури. Це сприятиме більш
чітким соціально-економічним прогнозам, пошуку нових шляхів підвищення
ефективної діяльності держави та стабільності суспільства в цілому.
Концептуальні основи вивчення культури як фактора стабільності
суспільства представлені в працях зарубіжних та вітчизняних вчених:
філософів (В. Біблєр, Г. Гегель, Е. Дюркгейм, Т. Кампанелла, І. Кант,
Н. Макіавеллі, Т. Мор, Т. Парсонс, В. Садовський, П. Сорокін, А. Уйомов);
класиків економічної науки та соціально-економічного аналізу (М. Вебер,
Т. Веблен, А. Маршалл, А. Сміт); фактори економічної культури вивчали
сучасні економісти (О. Ананьїн, М. Боєнко, Я. Кузьмінов, В. Усоскін).
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При безумовній важливості цих досліджень проблема впливу
монетарної культури на стабільність суспільства потребує соціальнопсихологічного осмислення. Потрібно уточнити її зміст та особливості на
сучасному етапі розвитку суспільства.
Поняття культури є багатогранним, а її прояви – нескінченні. Будь-яка
культура є унікальною та неповторною як будь-яка людина або суспільство.
Наприклад, за А. Кребером [7], культура – це уся повнота діяльності
суспільної людини (антропологічний підхід).
Дослідники підрозділяють культуру на певні види та роди, але цей
розподіл часто є умовним, оскільки в реальному житті ці види культури тісно
взаємопов’язані. На думку деяких культурологів, окремі види культури
пронизують всю її систему. Це економічна, політична, естетична культура
та інші. В нашому дослідженні акцент буде зроблено на вивченні монетарної
культури [3; 8].
Монетарна культура особистості є штучним середовищем, яку створює
вона сама в процесі економіко-соціального життя. Термін «монетарна
культура» охоплює компоненти соціальних відносин, досвіду, світогляду та
практичної діяльності людини, що пов’язані з монетарними відносинами
суспільства.
Монетарна культура – спеціальний вид загальної культури, який виступає
як прояв культури у монетарної сфері. Монетарна культура пояснює сутність
та механізми функціонування монетарної сфери, перш за все, через її суб’єкти
та взаємодію. Такий підхід дозволяє уявити весь фінансово-економічний
процес у культурному вимірі.
У результаті аналізу наукових джерел можна визначити, що монетарна
культура в широкому розумінні представляє собою складний
соціокультурний феномен, що проявляється через сукупність світогляднофінансових поглядів, норм, цінностей, фінансово-економічних відносин,
інститутів, фінансової поведінки різних суб’єктів суспільства (індивідів,
соціальних груп, прошарків суспільства) та уявлень в результатах
матеріальної, духовної праці та грає важливу роль у забезпеченні стабільності
суспільства.
На думку вчених [2; 3], від рівня монетарної культури будь-якого
соціально активного представника ринку праці залежить стабільність всієї
соціальної системи в цілому. Система не може бути стабільною, якщо її
представники є недостатньо грамотними, не розуміють своєї ролі в
суспільному виробництві та не мають культури ділових стосунків.
Монетарна складова культури (монетарна культура) взаємодіє зі всім
«культурним полем» суспільства (включаючи науку, мистецтво, релігію,
мораль, виробництво та інші прояви специфічної людської діяльності).
Виходячи з цього можна припустити, що якісними характеристиками
монетарної культури обумовлено стан важливих параметрів соціальної
системи, що монетарна культура впливає на стабільність суспільства. Аналіз
монетарної культури в якості чинника стабільності соціуму передбачає
необхідність сутнісного аналізу стабільності суспільства, виявлення його
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характерних рис. Важливо зрозуміти, в чому полягає сутність та зміст
стабільності українського суспільства в цілому.
У сучасній соціальній філософії існує думка, що стабільність
соціальної системи відображає стан соціальної системи, що динамічно
розвивається та володіє адаптивними здібностями, певним ступенем
стійкості, конструктивно реалізує інтереси та потреби людей (окремої
особистості та соціальних груп). Дослідники вважають, що стабільність
суспільства – не соціальний ідеал, а реально існуючий стан соціальної
системи, у якої не вирішені проблеми, але є чітке уявлення про причини та
сутність основних з них, є достатньо дієві інструменти для їх поступового
розв’язання та відбувається процес своєрідного моніторингу і розвитку цих
проблем [2].
У XX та на початку XXI ст. ця проблема знайшла своє відображення у
працях Е. Гідденса, К. Дойча, Н. Лумана, Т. Парсонса, Н. Смелзера, П. Сорокіна,
Ф. Фукуями та ін., які в якості критеріїв та чинників соціальної стабільності
називають: соціальний порядок, високий рівень соціальної допомоги, високі
темпи економічного розвитку, наявність соціального контролю. Стабільність
суспільства детермінована сутністю, змістом культури. Будь-яке суспільство
цементується культурою як єдиним стабільним зв’язком, який є продуктом
сумісної діяльності. В результаті всі прошарки суспільства співпрацюють
у загальнодоступній сфері культури, яка і об’єднує, і створює єдиний
соціокультурний простір, у якому кожен відчуває себе причетним до
загального і посідає у цьому суспільстві нішу, яка визначається рівнем його
освіти, культури, талантів, власних амбіцій.
Отже, культурою детерміновані процеси і стан соціальної системи.
Монетарна культура є одним з важливих чинників стабільності суспільства.
Важливою рисою, яка визначає функціонування монетарної культури в
ментальному аспекті, виступають особливості менталітету населення
держави. В основі формування українського менталітету лежить православне
християнство, що відображається в монетарній культурі українців, в
особливостях монетарної поведінки особистості. Менталітет українців в
останні роки принципово змінюється від кризи до кризи.
Важливим структурно-функціональним показником монетарної культури
суспільства є конкурентоздатність країни. У числі об’єктивних та
суб’єктивних характеристик конкурентоздатності економіки основу складає
розвиток людського та інноваційного потенціалу. При цьому об’єктивно
зростає роль держави, яка функціонально забезпечує безпеку громадян,
дотримання соціальних гарантій, ефективну зайнятість. Підвищення рівня
монетарної культури є необхідною умовою, яка дозволить подолати
негативні тенденції сучасного розвитку українського суспільства.
Важливою соціально-стабілізаційною характеристикою у ціннісній
структурі монетарної культури виступає соціальне самопочуття населення.
У числі основних показників соціального самопочуття можна назвати
задоволеність життям, рівень занепокоєності економікою, фінансовою та
політичною нестабільністю.
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Отже, монетарна культура – складний соціокультурний феномен, що
проявляється через сукупність світоглядно-фінансових поглядів, норм,
цінностей, фінансово-економічних відносин, інститутів, фінансової
поведінки різних суб’єктів суспільства (індивідів, соціальних груп, прошарків
суспільства) і який представлений в результатах матеріальної, духовної праці
та грає важливу роль у забезпеченні стабільності суспільства.
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РОЗВИТОК СУЧАСНИХ РОЗВАЖАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ
Актуальність досліджуваної теми визначається надзвичайно важливим
значенням розважальних закладів в індустрії розваг у сучасному суспільстві,
оскільки основні послуги, які вони надають – це організація розважальних
заходів. Відпочинок, дозвілля, розваги є невід’ємними складовими
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життєдіяльності людини. Розважаючись, людина чи група людей
задовольняють свої духовні потреби, оцінюють свої можливості. Індустрія
розваг – є відносно молодою галуззю, яка формує і розвиває особистість,
впливає на виховання, формування оптимістичного настрою, відпочинок,
культурний розвиток людини тощо. Розваги мають величезний емоційний
вплив на людину, сприяють її особистісному розвитку. Необхідним завданням
викладача є формування у студентів відчуття привабливості майбутньої
фахової діяльності і її важливого атрибуту – позитивного настрою.
Індустрія розваг розглядається науковцями, як комерційна діяльність
у сфері суспільного дозвілля, метою якої є задоволення базових
психофізіологічних потреб людини; ці потреби задовольняються у формі
надання послуг, що мають процесуальний характер і проживаються
споживачем як самоцінний чуттєвий акт, як необхідний особистісний
життєвий досвід (пригода).
Значення розважальної діяльності в житті сучасного суспільства важко
переоцінити. В сучасному світі будь-який прояв рекреації обов’язково
передбачає проведення різноманітних культурно-розважальних заходів.
Досягнення високого рівня обслуговування в індустрії розваг розвивається
в тандемі зі сталим розвитком дозвіллєвої та рекреаційної сфер [3].
Вибір моделі і форми програми відпочинку, дозвілля і розваг значною
мірою залежить від самої людини, від природно-кліматичної характеристики,
місця організації тощо.
Організація процесу розваг будується за певними принципами:
- добровільний вибір розваг;
- попередня підготовленість до споживання розваг;
- необмежений перелік видів розваг;
- зміна видів розваг;
- дотримання періодичності споживання розваг;
- комбінування розваг з іншими заняттями.
Незважаючи на кризові явища в економіці нашої країни, кожного року
відкриваються і функціонують все нові і нові розважальні заклади. Експерти
вказують на те, що в переважній більшості випадків, нові розважальні заклади
відкриваються інвесторами, які ніколи раніше не мали відношення до
розважального бізнесу.
Переважна більшість новостворених розважальних закладів, досить
успішно функціонують, забезпечують сталий прибуток та є ефективними
підприємствами з економічної точки зору. Проте, поруч з цим є і не успішні
проекти в цій сфері. Основними причинами поразки при відкритті нового
розважального закладу є невірне формулювання своїх цілей, неправильне
визначення своєї цільової аудиторії, або ж банальне незнання ринку розваг.
Щоб проект у сфері розваг був успішним, підприємці мають досконально
вивчити ринок на якому збираються функціонувати. Також, важливим є
завдання вибору цільової аудиторії центру, яке має вирішуватися на етапі
377

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
розробки концепції розважального об’єкта. Бажання знехтувати етапом
розробки концепції, одна з найчастіших причин поразки підприємців в
індустрії розваг. Прикладами таких неуспішних проектів можуть бути: спроби
реалізувати центри сімейного відпочинку на недостатніх для цього площах;
відсутність в інфраструктурі закладу зон, необхідних для цільової аудиторії;
створення дитячих розважальних центрів у ділових районах.
Нині розважальні заклади доцільно розглядати як багатофункціональну
дозвіллєву, культурно-просвітницьку організацію або установу, головним
завданням якої є забезпечення потреб населення в змістовному дозвіллі,
сприяння самоосвіті та творчій реалізації особистості.
У науковій літературі існує кілька підходів до визначення дозвілля, які
можна розділити на чотири основні групи [5]:
1. Дозвілля як споглядання, пов’язане з високим рівнем культури та
інтелекту.
2. Дозвілля як діяльність не пов’язана з роботою.
3. Дозвілля, як вільний час, час вибору, коли особистість займається
тим, що не є його обов’язком.
Дозвілля інтегрує три попередні концепції, стираючи межу між
«роботою» і «не роботою», і оцінює дозвілля з точки зору поведінки
особистості та її ставлення до часу.
Сучасні культурно-розважальні центри виступають як місце певної
концентрації соціально-культурної діяльності людей у сфері дозвілля, де
люди здобувають навички самореалізації, самоствердження у творчості,
досвід розважального поводження. І вони постійно повинні піклуватися про
якісне поліпшення змісту і форм своєї діяльності, про створення позитивного
культурно-розважального середовища. Для того, щоб цього досягти,
необхідно відмовитися від заорганізованості, одноманітності і шаблонності
культурно-розважальних форм, в основу діяльності покласти структуру і
характер запитів людини, постійно прагнути розробляти і включати в практику
нові, нетрадиційні і нестандартні форми розваг, освіти, спілкування і творчості
різних верст населення.
У наш час відбувається розвиток позитивних тенденцій по створенню
культурно-розважального середовища, адекватного сучасним соціальнокультурним потребам суспільства. Сучасні культурно-розважальні центри
повинні стати носіями цілісного культурно-розважального середовища.
А воно, у свою чергу, буде позитивно впливати на характер і зміст усієї
діяльності з організації дозвілля і викликати в людей потребу активної участі
в ній.
Ринок розважальних закладів в Україні активно почав формуватися з
2005-2006 років, коли, крім розрізнених невеликих аркад при кінотеатрах
стали створюватися повноцінні розважальні заклади для будь-якого віку і
статку. Незабаром з’являється формат розважальних закладів у складі
торгових об’єктів, який отримав свій розвиток і завоював популярність в
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особі таких операторів, як «Ігроленд», «Пластилін», «Ураган» та ін. Ці об’єкти
створювалися на орендованій оператором площі у торговельних центрах.
Як правило, вони являють собою окремі зони площею 800-1500 м?, з кафе,
лабіринтом, розважальними апаратами та приміщеннями для проведення
заходів. Такий формат розважального закладу є найбільш простим і розумним
в розважальному бізнесі.
Кризові явища в економіці України пригальмували бурхливий розвиток
діючих розважальних закладів, а також появу нових. Частково це пов’язано
з падінням прибутковості розважальних об’єктів, хоча воно було не занадто
великим у порівнянні з подорожчанням кредитного ресурсу та перерозподілом
інвестиційних потоків.
Після 2010 року і до сьогодення спостерігається поява нових бурхливих
розважальних закладів, в яких поєднуються розваги для дітей та дорослих, і
які отримали назву сімейних розважальних закладів. Такі заклади, як правило,
створюються як у складі існуючих торговельних центрів, так і в окремій
будівлі.
Найбільш яскравими прикладами таких закладів можна назвати «Дрім
Таун» і «Блокбастер». Перший є яскравим для України зразком розважального
центру у складі торговельного центру, а другий – наочним зразком
самостійного розважального закладу. При цьому, дані розважальні заклади
постійно працюють над вдосконаленням своїх форматів і постійно
розвивають і видозмінюють наповнення об’єктів.
Україна сьогодні все ще перебуває на стадії реформування системи
управління культурно-розважальними закладами, намагаючись запровадити
інноваційні підходи до регулювання галузі.
Ринку розважальних послуг завжди потрібні новації, і про те, якими
вони повинні бути, щоб задовольнити нові потреби, потрібно думати вже
сьогодні. Виграють ті культурно-розважальні центри, які зможуть продумати
концепцію і задовольнити запити споживачів, надавши їм більше послуг.
Отже, дозвілля і розваги одні з найважливіших сфер повсякденного
життя людини. Задоволеність якістю організації свого дозвілля, доступністю
тих чи інших розваг та форм відпочинку є для людини не тільки індикатором
його соціального стану, а і показником розвитку економіки країни в цілому і
соціальної галузі зокрема. Крім того, поряд з освітою, різні форми
організації дозвілля здатні справити вагомий вплив на світогляд, особливо
світогляд дітей та молоді.
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КОНЦЕПТ КОНЦЕРТУ-ЛЕКЦІЇ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ
Домінантна в сучасній науці культуроцентристська парадигма
підкреслює визначальний вплив культури на умови буття людей (матеріальні,
духовні, інтеракційний), що змушує дослідників все частіше звертатися до
пошуку пріоритетних категорій, які імпліцитно несуть в собі прогрес світової
людської свідомості. Інтенсифікація соціокультурних змін у сучасних реаліях
людського буття суттєво відзначається в трансформаційних процесах у
мистецтві. Особливо, у формах подання об’єктів та предметів мистецтва,
як на структурному, так і на змістовному рівнях. Особливе місце чинника
культурно-мистецького життя в його контекстному розумінні посідає таке
явище як концерт, зокрема концерт-лекція.
Як відомо концерт-лекція відноситься до форми публічної
репрезентації теоретичних та практичних даних поєднаних єдиним
теоретичним концептом. Саме в такій формі концерту закладено найбільш
потужну соціокультурну складову. В контексті глобалізації культури концепт
концерту-лекції демонструє таку художню мову мистецтва, ті напрямки та
теми, що найбільш повно здатні продемонструвати проблеми
соціокультурного реального людського буття, продемонструвати
законодавчу й ідеологічну складову сучасності. Інформація, закладена в
межах такого концерту завжди несе в собі набагато більше ніж у звичайному
концерті. Слід наголосити, що важливого значення такі концерти набувають
саме в академічному мистецтві.
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Нині коли все спрямоване на відродження автентичного, глибоко
народного коріння існує потреба у відродженні значення саме академічного
рафінованого мистецтва. Попит на масове, швидкоплинне поступову
змінюється на потребу взаємодії людини із художнім твором, що несе
соціальну природу в контексті сприйняття та ідентифікації мистецтва.
Концерт-лекція піднімає питання осмисленого сприйняття власного «Я» в
умовах національного самовизначення та введення «Я» в європейський та
світовий контекст. Така ситуація зумовлює потребу в доступній
комунікативній формі створити умови для формування адекватної
комунікативної моделі соціокультурного діалогу.
Концерт-лекція допомагає осмислено підходити до сучасних проблем,
де пошук істини знаходиться у площині історичної динаміки смислових змін
та зберігає історичний діапазон мистецтва із комунікативними процесами
сучасної художньої творчості. Це дозволяє найбільш повно та чітко втілити
відому тріаду «композитор – виконавець – слухач», бо враховують не тільки
традиційні вимоги до такого роду концерту, а й більш коректно та гнучко
дозволяють звертатися до соціокультурних потреб людства.
Соціальна природа форми концерту-лекції розгортає його особливу
здатність у створенні емоційно-почуттєвої основи для взаємодії автора,
виконавця, художнього твору та реципієнта. Такі концерти дозволяють
поєднати в єдину синергетичну форму твори, які носять наднаціональний
характер та мають загальнолюдські та суспільно-історичні цінності
водночас.
Тобто, відбувається перетворення відносно традиційної схеми
тематичного концерту зі знайомих творів (які стають елементами та певною
підсистемою) в єдину ієрархічно складну структуру концерту-лекції, що є
результатом культурної діяльності в площині синергетичної історично
наскрізної форми. Це дозволяє розглядати концерт-лекцію як концептуальну
схему вираження конкретно-часових соціокультурних змін, яку
характеризують суттєві риси дійсності відповідного історичного періоду.
Варто наголосити, що саме це долучає даний часовий культурно-мистецький
континуум в контекст всесвітнього культурного простору.
Характерною складовою нашого часу постає потреба нівелювання
бар’єру між елітарним і масовим, бо цілісність та повнота буття залежна
не тільки від позачасового та загальнолюдського світового мистецтва.
Й сьогодні ми не можемо достатньо коректно оцінювати, власне, значущість
сьогоденного мистецтва в історії людства. Це зумовлює звернення до
концертів-лекцій нового виміру – концерт «middle culture». Даний термін
введений Валерієм Сировим для визначення явищ нової концертної традиції,
що формується нині і знаходиться на стику різнорідних засобів музикування.
У зв’язку з урізноманітненням форм презентації музики за сучасних
умов здійснюється відхід від схематизованої, передбачуваної структури,
що була притаманна концерту академічної музики у попередні періоди.
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Чинниками такого порушення стереотипів можуть стати: неакадемічний
зовнішній образ артиста, що виконує класичну музику, неакадемічні манери
його поведінки, завдяки чому артист наближається до публіки, а глядачі та
слухачі можуть взяти безпосередню участь у музичному процесі; вибір
незвичайних приміщень (у тому числі відкритих майданчиків і мережі
Інтернет); використання нетрадиційних способів звуковидобування;
застосування у побудові концертної програми принципу калейдоскопу та
попурі; застосування візуалізації й перформансу; поєднання в одній програмі
серйозної й розважальної музики, застосування мультимедіа.
Звісно, що використання всього зазначеного можливо майже на будьякому концерті. Але, саме концерт-лекція не просто презентує той чи інший
твір – він формує уявлення про роль цього твору у світовому контексті,
розкриває його значення в сьогоденному просторі. Тобто через певну
рефлексію відбувається переосмислення вже відомого та, через це,
з’являється багатошарова комунікація мистецтво-суспільство як в
горизонталі сучасності, так і в історичній вертикалі.
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ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ КЛІЄНТІВ
ДО РЕСТОРАННОГО ЗАКЛАДУ
Гостинність є одним з основних концептів людської життєдіяльності,
який містить ідею толерантності як невід’ємної складової духовної культури
людини.
Рестораторів завжди турбує проблема: як перетворити перший візит
відвідувачів у постійну їх потребу у відвідуванні саме цього ресторану.
Частий гість є найкращим свідченням успішності маркетингових кампаній,
за допомогою яких досягається значне збільшення обсягів продажу.
Між тим все нові точки громадського харчування регулярно
з’являються на ринку послуг. Це значить, що пропозиція зростає у порівнянні
з попитом споживачів. Тому основним нагальним завданням для рестораторів
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стає не лише використання технологій залучення нових, а й утримання вже
наявних гостей. Відвідувачі ресторанів також стали усвідомлювати свою
цінність, піднімаючи шкалу вимог до закладів громадського харчування:
більш різноманітну кухню, невисокі ціни при відмінному сервісі, значні
знижки та дисконти. Такі вимоги значно ускладнюють виконання завдань з
формування прихильності відвідувачів до певного ресторану, кафе або бару.
Але головною запорукою стабільного відвідування останніх
споживачами є якість пропонованих фаховим персоналом страв і напоїв,
якомога широка репрезентативність меню з відносно помірними цінами й
періодичними знижками їх, особливо для постійних відвідувачів, передусім
же висока культура сервісного обслуговування.
Нині ринок переповнений програмами лояльності, більшість яких
заснована на користуванні пластиковими картками, що дозволяють гостю
отримувати певні знижки або бонусні привілеї. Середньостатистичний житель
Російської Федерації має дванадцять дисконтних карток (а великих міст –
значно більше), практично використовуючи лише третину з них. Але багато
клієнтів також бере участь і в інших програмах, безпосередньо не пов’язаних
з дисконтними картками. Тому розробка дійсно ефективних програм
лояльності враховує, щоб привілей був не лише корисним, а й бажаним, тобто
надавати унікальні привілеї, цінні для певних категорій споживачів.
Перше із завдань, яке ставить перед собою гостинний заклад, – це
ідентифікація відвідувача, тобто упізнавання споживача (особливо
постійного) продукту або послуги певного закладу або компанії. Для
призначення йому будь-яких привілеїв необхідно мати впевненість, що цей
споживач часто відвідує конкретну компанію – скажімо, кожної суботи та у
свята. Розробка ідентифікаційного методу не завжди є простою: безумовно,
фізична особа має свій власний ідентифікатор (зокрема, номер паспорта,
ідентифікаційний податковий номер), не просити ж її пред’явити паспорт при
вході у ресторанний заклад або магазин. Метою підприємства є перетворення
системи масового обслуговування у таку ж індивідуальну, як маленький
приватний магазин. Однак природний у такому маленькому магазинчику з
невеликим колом клієнтів та постійним персоналом такий спосіб, як приватне
впізнавання, стає неприйнятним із збільшенням масштабу бізнесу [1].
Безумовно важливим для ресторатора є налагоджування з першого
відвідування подальших тривалих гостьових контактів з відвідувачем, за
сучасною організаційною технікою, фіксованій в електронній дисконтній
дискетці. Морально ж – поведінковий та етикетний аспекти такого
комунікування із забезпеченням належного рівня лояльності обох
зацікавлених суб’єктних сторін.
Єдино вірним шляхом успішної розбудови та становлення будь-якого
ресторану на ринку є знаходження довгострокових та стабільних взаємин з
відвідувачами ресторану. Цим займаються усі заклади громадського
харчування. Для одних налагодження лояльних відносин проходить успішно,
для інших же це закінчується невдачею й уходом з ринку послуг [6].
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Найважливішою запорукою реалізації лояльності відвідувача
рекреаційно-харчувального закладу є забезпечення його задоволеності за
попередньої поінформованості. Задоволеність клієнта надаваними
послугами є його суб’єктивно-психологічним станом, об’єктивно
обумовленим якісністю обслуговування конкретними фірмами і закладами
за умови обізнаності з рівнем їх престижності на цільовому ринкові.
Використання сучасного маркетингового інструментарію сприяє
уможливленню стабільної емоційної прихильності клієнта до певного
рекреаційно-харчувального закладу [2]. Прогресивною передусім є Інтернеттехнологія контактування з постійними відвідувачами в оффлайні, поєднувана
з розсилкою вигідних пропозицій, розігруванням привабливих для власників
дисконтних карток призів, проведенням у «У контакті», фейсбуці й інших
соціальних мережах.
З розвитком торговельного, а згодом і рекреаційно-харчувального
бізнесу за спеціальними каталогами й запровадженням механізованого
касового забезпечення технічні програми заохочення лояльності вийшли на
більш високий якісний рівень. Технологічне ж запровадження пластикових
карток з магнітною смугою й електронного банку даних постійних клієнтів
уможливили створення цільових комунікативних, зорієнтованих на
інтенсифікацію товарних закупівель й користування рекреаційнохарчувальними послугами.
Головною метою запровадження заохочувальних програм сучасного
ресторанного маркетингу є прагнення регуляризації відповідних закладів й
прищеплення самоусвідомлення споживачами як привілейованих осіб.
Зокрема, створена ресторанним холдингом «Ростик Ресторанс» (Російська
Федерація) заохочувальна програма «Привілейований гість» позначається
наявністю електронної бази даних особливо про шанованих (почесних)
гостей: не тільки відомостей про їх імена і прізвища й дати їх народження
(з метою урочистого привітання, особливо з ювілеями й врученням цінних
фірмових подарунків) [3].
В інших сучасних структурах ресторанного бізнесу реалізуються й
короткочасні карткові маркетингові проекти залучення нових клієнтів.
Найнеобхідніше значення у проведенні таких акцій належить дослідженню
персонального попиту конкретного відвідувача на улюблені напої та страви.
Сучасний російський дослідник А. Бояршинов пропонує оригінальну
методику залучення клієнтів до рекреаційно-харчувальних закладів
ресторанного типу в умовах комунікативної лояльності, включаючи прямі й
непрямі методи. До прямих методів відноситься фінансова стимуляція
лояльності гостей ресторану (знижки, бонуси, подарунки, персональний
розпродаж тощо). До непрямих методів автор відносить ті, що
використовують психологічні прийоми: впізнавання клієнта, знаки шанування
відвідувача персоналом ресторану тощо [2].
Cхвалення продукту або послуги компанії виявляється вже у самій
можливості клієнта вільно обирати продукт, який йому подобається.
Лояльність визначають характеристикою поведінкових дій. Тому тільки тоді,
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коли конкретна програма лояльності клієнтів добре підібрана, вона може
бути успішною.
Отже, позитивне рішення або ж усвідомлене рішення клієнтів у
ресторані стосовно вибору харчових виробів його кухні або послуги є
особистою справою споживача. Але на її здійснення суттєво впливає
запрограмована ресторатором зацікавленість на реалізацію лояльності
клієнтів, ретельно продумана програма за сучасними вимогами оргтехніки,
маркетингу й комунікативної культури суспільства.
Лояльність визначає по суті рівень довіри гостя до певного
ресторанного закладу, споживаючи його продукт як постійний клієнт. Адже
емоційна прихильність до певного харчувально-рекреаційного закладу
виникає при збіганні наданих послуг з потребами клієнта, не надаючи йому
приводу для вагання.
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ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ДЕВІДА ПЕРРІША
В ПІДГОТОВЦІ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА
ДЛЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
Реалії сьогодення актуалізували підготовку висококваліфікованих
фахівців для соціокультурної сфери, основним призначенням яких є
реалізація культурних потреб людини.
Сучасний менеджер соціокультурної діяльності, як і будь-який інший
фахівець, може вважатися професійно компетентним, якщо має досить
високий рівень освіти, володіє необхідними професійно-діловими
навичками, вміннями. А відтак і розуміє важливість діяльності пов’язаної з
задоволенням всього спектру культурних потреб.
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До професійних компетенцій менеджера соціокультурної діяльності
ми відносимо знання з: теорії і практики соціокультурної діяльності; основ
менеджменту соціокультурної діяльності; теоретичних та практичних засад
функціонування соціокультурної сфери, її інституцій; технологій розробки
соціокультурних програм, проектів, заходів; креативного бізнес-планування
та проектування; методів і способів виконання професійних задач.
Отримані знання мають ґрунтуватися на креативних концепціях, які
зайняли гідне місце в світовому економічному просторі. Тому освітні
програми з підготовки фахівців для соціокультурної сфери передбачають
формування знань з креативних і творчих індустрій, які стрімко увійшли в
світову економіку.
Пов’язуючи соціокультурну сферу з певним виробничим процесом
(виготовленням культурних товарів, послуг, продуктів) ми наголошуємо на
формуванні їх споживчої цінності і винятковості, яка забезпечується
застосовуючи творчий підхід.
Західні та вітчизняні вчені, фахівці з економічної теорій визначають
культурні індустрії як індустрії, де основний продукт хоч і має символічну
цінність, але розроблені методики дозволяють в цифрах продемонструвати
внесок цього сектора в економічний розвиток та його соціальну значущість.
На думку вчених саме сьогодні актуалізується так званий «час культури», за
допомогою якого оцінюється роль культурних і креативних індустрій в
економічному зростанні [1].
Що підтверджується і дослідженнями ЮНЕСКО, на підставі яких
розроблено ряд рекомендацій щодо здійснення оцінки та зведення
статистичних даних про економічний вклад культурних індустрій на
глобальному, глокальному і локальному рівнях.
Так, теоретична концепція Девіда Перріша (член Королівського
інституту маркетингу (Лондон), науковий співробітник Інституту Лідерства
та Менеджменту (Лондон), член Королівського Товариства Мистецтв),
одного з відомих дослідників і практиків міжнародного рівня з питань
креативного підприємництва та менеджменту в сфері культури, пов’язана з
вивченням і практичним застосуванням взаємозв’язку творчості і бізнесу.
В роботі «Футболки та костюми. Поради для креативного бізнесу»
Девід Перріш наголошує, що «творчість – це не поезія, а винахідливість у
світі бізнесу, вміння адаптувати ідеї і методи до нових обставин у
різноманітних галузях, секторах і культурах різних країн світу. Творчість –
це не монополія «художника», це набагато ширше, творчість усередині нас і
навколо нас» [2, 9].
Дослідник розкриває сутнісні особливості поєднання творчості і
бізнесу, визначає концептуальну відмінність між поняттями «бачення»,
«місія», «цінності», «успіх», «компетентність», наводить ряд прикладів
реалізації творчих ідеї і аналізує їх результативність.
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Теоретична концепція Девіда Перріша полягає в розкриті формули
креативного бізнесу, заснованому на творчому задумі та ідеї, ретельне
вивчення і засвоєння якої дозволить майбутньому фахівцю соціокультурної
сфери творчо підійти до власного бізнес-проекту, визначити сильні і слабкі
сторони, отримати від його реалізації певний результат.
Сьогодення розширює можливості використання в підготовці
висококваліфікованого спеціаліста, здатного працювати в нових економічних
умовах, сучасних форм навчальної роботи, які дозволять отримати ґрунтовні
знання.
Так, професорсько-викладацький склад має активно співпрацювати з
представниками інститутів громадянського суспільства та бізнесу, які мають
значний практичний досвід і здатні до змістовного діалогу. Студент має
формувати фахові компетентності на сучасній джерельній базі і світовому
практичному досвіді.
У контекст теми нашого дослідження слід наголосити на започаткованих
в Україні освітніх ініціативах, таких як видавничий проект «Бібліотека
креативної економіки CHERNOZEM». Місія проекту полягає у формуванні
в українському суспільстві знання та розуміння принципів функціонування
креативної економіки та набуття практичних навичок їх застосування з
врахуванням світового досвіду задля подальшої розбудови України. Проект
спрямований не тільки на економічні зміни, але й формування активного
соціального кластеру – креативного класу, який суттєво впливатиме на
соціальні та політичні процеси в країні. На меті – формування цілісного
уявлення про креативну економіку як економічне і соціальне явище [3].
Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що сучасна освітня
система підготовки «менеджерів соціокультурної сфери» має враховувати
не тільки вітчизняні теоретичні здобутки, а й орієнтувати майбутніх
спеціалістів на світовий досвід і практики ведення бізнесу. Спеціаліст
ХХІ ст. має вміти працювати в нових економічних умовах, де соціокультурній
сфері відведене не менш значуще місце ніж іншим економічно розвинутим
сферам.
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ
ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ МОДИ
Актуальність проблеми методології розвитку індустрії моди як
різновиду сучасних культурних індустрій обумовлена глобалізацією та
розвитком суспільства споживання у ХХ ст., активно зростаючим впливом
моди на різні аспекти споживання модних продуктів [2], поведінки учасників
модного процесу і напряму розвитку проектної діяльності різних суб’єктів
моди.
Відповідно до теорії моди і модної поведінки (А. Гофман, 2004), мода,
а відповідно й індустрія моди існує лише в суспільствах, яким властива
відвертість, надмірність, соціальна диференціація, динамічність і
мобільність. Виникнення і становлення індустрії моди є тривалим процесом
[4], а процес її функціонування є комплексною багатокомпонентною
діяльністю, стратегією якої є розповсюдження модних стандартів у
суспільстві, а тактикою – створення, виготовлення, розподіл і споживання
модного продукту. Метою цієї діяльності є повне або часткове задоволення
споживацького попиту на модні продукти в контексті постійних модних
інновацій і особливостей сучасної ринкової конкуренції даного сектора
світової економіки [6].
Стратегічним інструментом розвитку індустрії моди є проектна
діяльність, цілісна концепція якої ґрунтується на взаємодії економічних,
культурних, соціально-психологічних, творчих і технологічних аспектів.
У цьому контексті важливими є дослідження особливостей: реалізації
проектної діяльності (М. Гуревич, О. Копернік, І. Лернер, Н. Матяш,
В. Симоненко, І. Сасова, М. Романовська й ін.), використання методу
проектів в управлінській діяльності (О. Мармази, І. Ляхов, В. Глазичева,
І. Єрмакова, В. Сидоренко, І. Шендрик та ін.), проектної освіти як засобу
формування проектного способу взаємодії зі світом (З. Рубців, В. Зимова,
H Нечаєв, В. Сидоренко й ін). Формування у майбутніх фахівців основ
проектної діяльності, елементів проектної культури є однією з актуальних
задач сучасного етапу розвитку освітньої системи, що виявляється у
численних спробах її вдосконалення.
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Зазначимо, що проектна діяльність у професійній діяльності менеджера
індустрії моди є середовищем, що сприяє реалізації і розвитку творчого і
лідерського потенціалу його особистості, формує соціальні навички і
вміння, комунікативну культуру. Крім того, фешн-проектна діяльність має
такі загальновизнані психологічні особливості: інтелектуал-місткий характер
предметної області проектів; обумовленість успіху фешн-проектів
властивостями замовника; високий ступінь індивідуалізації під замовника,
що потребує повноцінної взаємодії з ним; швидка втрата актуальності
результатів; висока ймовірність потреби включення у нові, раніше не
виконувані роботи, до яких необхідно адаптувати або створити методологію,
технологію та систему управління; вимогливість до кваліфікації менеджерів
і виконавців; високий рівень комунікативної і корпоративної культури тощо [5].
Проект в індустрії моди нами визначено як комплекс взаємопов’язаних
цілеспрямованих, послідовно орієнтованих у часі, фешн-заходів зі створення
різного роду фешн-продукту на основі модних тенденцій, в умовах
обмеженості ресурсів (фінансових, трудових і матеріальних) і заданості
термінів їх початку і завершення.
Визначальну роль у фешн-проектуванні відіграють об’єктно-суб’єктні
відносини, метою яких є досягнення позитивного комерційного і
прогресивного культурного ефекту від реалізації проекту як товару, продукту
і дії, а також засобу й інструменту масової комунікації. На щорічному
Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія, 2016), де
зібралися більше 2,5 тис. лідерів вищої ланки, у тому числі понад 50 глав
держав і урядів, близько тисячі керівників багатонаціональних компаній, були
названі 10 професійних навичок, які будуть актуальні через 5 років, які ми
визначаємо як стратегічний інструментарій проектної діяльності: комплексне
багаторівневе рішення проблем, критичне мислення, когнітивна гнучкість,
креативність, уміння управляти людьми, взаємодія, емоційний інтелект,
формування власної думки та прийняття рішень, клієнтоорієнтованість,
вміння вести переговори.
Основними компонентами механізму реалізації проектної технології
як умови самореалізації фахівця, розвитку його потенційних можливостей є:
1) організація: стимулюючого енерго-інформаційного простору
(предметного, соціокультурного, освітнього); різноманітних видів діяльності
(суспільно-корисної, соціально-комунікативної, ігрової, навчальнопізнавальної, науково-дослідницької, художньо-естетичної, туристськекраєзнавчої, науково-технічної, декоративно-прикладної, фізичнооздоровчої, еколого-натуралістичної тощо); ефективного спілкування як
умови соціального розвитку фахівця, формування позитивної «Я-концепції»,
культури діалогу;
2) психологічний супровід вирішення фахівцями проблем, сприяння їх
самопізнанню, самовизначенню та самоактуалізації;
3) підвищення рівня професійної майстерності, проективної культури
кадрів у сфері індустрії моди;
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4) усвідомлення власної соціальної відповідальності, постійне
особистісне та професійне зростанню.
Успішність фешн-проектної діяльності залежить від ефективності
взаємодії суб’єктів здійснення підприємницької діяльності, що пов’язана з
процесом розробки, виробництва і розподілу об’єктів індустрії: модна
тенденція, модні стандарти і модний продукт; «виробників» та «споживачів»
фешн-об’єктів, які є модним ринком для вищеназваних суб’єктів;
«розповсюджувачів» – мас-медіа та PR-аспекти (журнали мод, реклама, ТБ,
авторитетні особистості тощо). Модний продукт у системі «людина – модний
продукт – фізичне (наочне і кліматичне) і суспільне (соціально-культурне)
середовище» (А. Балашов, 2004), з одного боку, задовольняє фізичні
(раціональні) потреби власника, а з іншого, – соціальні (естетичні) потреби,
тобто сигналізує про соціальний статус власника, що припускає його
демонстративне споживання. Причинами, внаслідок яких модний продукт,
як і будь-який інший, може перестати задовольняти вищеназвані потреби є
фізичне (фізична довговічність продукту) та моральне (соціальна
довговічність продукту) застарівання.
Складовими реалізації системи «Фешн-проект» є: процес здійснення
виробничої діяльності – власне «виробництво продуктів індустрії моди»;
результат цієї виробничої діяльності – а саме, «продукти індустрії моди»;
збут готової продукції – «просування на ринок та реалізація продуктів
індустрії моди»; формування модного образу продукту у споживача – «стилі
і тенденції у галузі моди». Всі ті, хто задіяний у цілісному ланцюжку:
плануванні, прогнозуванні, розробці сировини і технологій, виробництві
кінцевого модного продукту, його розповсюдженні серед потенційних
споживачів, експлуатації і просуванні – визначають межі індустрії моди.
Основоположною властивістю проектної діяльності різних суб’єктів
індустрії моди можна назвати те, що модні продукти знаходяться в постійній
зміні і розвитку, динаміка яких зумовлює напрями подальшого розвитку
індустрії моди у сучасних умовах. Отже, вирішальною і самою
швидкодіючою причиною морального застарівання і зниження соціальної
довговічності модного продукту є модне застарівання, причиною якого
виступають модні зміни.
Отже, враховуючи динамічність вимог до кожного учасника ринкових
відносин у сфері індустрії моди та продуктів її діяльності, крім необхідних
якостей, особливостей функціонування та реалізації, ефективна проектна
діяльність відіграє суттєву роль у досягненні бажаного успіху. Означений
вид діяльності є одним з найперспективніших складових професійної
реалізації фахівців, де створюються умови для їх творчого саморозвитку
та реалізації творчого потенціалу, формуються професійні компетенції, а
саме, полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні, соціальнопсихологічні тощо.
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РЕЖИСЕРСЬКА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕРТІВ
ЕСТРАДНОЇ МУЗИКИ
На сучасному етапі розвитку суспільства величезного значення у
соціально-культурному житті українців набуває інтегративний зв’язок видів
мистецтва. Саме це сприяє реалізації однієї з найважливіших аспектів
людського існування, а саме моральності. Саме моральна сторона
безпосередньо впливає на процес виховання людини та формування
культурних смаків. Саме тому переосмислення історичних, національних, і
моральних цінностей на шляху розвитку українського театрального
мистецтва, театральної спадщини України у поєднанні з суспільнокультурними процесами, розвитком мистецтвознавчої думки, є важливою
проблемою сьогодення. Зважаючи на сказане вище, важливості набуває
проблема правильної, доступної для широкої аудиторії режисури сучасних,
зокрема естрадних, концертів.
Як відомо, саме концерти естрадної музики постають важливою
складовою загального суспільно-історичного контексту. Їх репертуар
відображає всі сторони людського життя та втілює всі основні проблеми
сьогодення. На відміну від концертів академічної музики, які частіше мають
загальнолюдське, понадісторичне значення, концерти естрадної музики
більш наближені до непідготовленого, звичайного «слухача з народу». Це
зобов’язує режисера до великої відповідальності щодо методів та форм
подання матеріалу. Такі концерти потребують більшої режисерської
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підготовки та сьогодні сягають вже не просто презентації музичного
матеріалу, а видовищного дійства.
Оскільки сучасне довкілля саме перетворилось на суцільне видовище
(«суспільство спектаклю» за Г. Дебором), коли мистецтво розчиняється у
житті, а життя чи не у всіх своїх якостях набуває рис театральності на перший
план виходять форми, що найбільш наближені до людини, «вплетені» в її
життя і не вимагають від неї додаткових фізичних, душевних, психоемоційних
рухів та поштовхів для встановлення комунікаційного зв’язку, – тобто,
форми, що максимально розчинені у житті людини, оточуючи її ніби самі по
собі та відповідають її потребам.
Слід зазначити, що режисура естрадного концерту окрім традиційних
режисерських завдань несе в собі й специфічні завдання такого типу як акцент
на постаті вокаліста-виконавця, врахування особливостей вокального чи
інструментального виконання тощо. Виконавець є не просто головним
персонажем, він є центральною фігурою, навколо якого проходить дійство
ним ініційоване. З появою аудіо-, відео-, комп'ютерної техніки, зміцнюється
тенденція естрадного вокального мистецтва до театралізації та видовищності.
Вокал, пластика, хореографія, слово, поєднуються єдиною драматургією і
оформлюються світлом, декораціями і різними технічними ефектами, тобто
майже будь-який естрадний номер характеризується синтезом та тісною
взаємодією його мистецьких компонентів – акторської гри, музики, слова,
співу, танцю, сценографії.
Естрадний виконавець стає центром режисерського задуму через багато
причин. По-перше, його прототип – знана, навіть виняткова особистість, чий
образ може бути показовим для певного типу культури. Він завжди виступає
корифеєм спектаклю, звертаючись до публіки від власного імені та говорить
про традиційні проблеми свого часу. Також саме виконавець є найбільш
відповідальним в композиційно-драматургічному театральному задумі.
Сьогодні рівень технічних можливостей доходить високого. В багатьох
залах навіть навчальних закладів існує необхідне обладнання для технічного
забезпечення режисерського задуму. Але, на жаль, все більше номерів мають
традиційне оформлення.
Спираючись на відсутність можливостей активно-дієвого виконавця –
бо в нього своє завдання, а саме художнє, наповнене глибоким сенсом
виконання музичного твору – режисери все частіше роблять традиційний
антураж з освітленням, танцем, візуалізацією музичного твору (відеоряд,
включення кліпу тощо).
Особливо цікавим та відповідальним сьогодні з точки зору режисера
є саме зазначений вище відеоряд.
Головним завданням такої візуалізації пісні ми можемо зазначити таке:
обґрунтоване використання, певної рефлексії, візуального на музичний
матеріал; суспільно-історичне, коректне використання відеоряду; структурна
взаємодія музичного матеріалу та візуального ряду. Також слід зазначити,
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що режисура відбувається в двох планах, на мікро- та макрорівнях. Йдеться
про те, що задача режисера за достатньо короткий термін звучання пісні
втілити повноцінну художню картину, яка в свою чергу, повинна логічно
вписатися в загальний колорит концерту. При цьому неможна забувати про
творчу індивідуальність кожного виконавця. Тобто виникає ще й аспект
міжособистісного контакту виконавців та їх стилів, їх характерів тощо.
Тобто, виникає цілий комплекс компонентів, що складають основу для
режисерського задуму та реалізації задуму виконавців. Така своєрідна
комплексність – як мистецьких компонентів концерту, так і артистичного
обдарування виконавців – і створює ту специфічну видовищність «систему
експресивно-динамічних ефектів та прийомів» [2, с. 74], яка, знову ж таки
комплексно, впливає на глядача.
Безсумнівно, що відеоряд постає певним супроводом музичного
матеріалу, що змістовно збагачує та звеличує музику, допомагає реципієнту
зануритися в справжню сутність музики. «Це породжує появу нового виміру
існування твору, де відбувається формування його образного строю, уявлення
й опанування музичного матеріалу у взаємозв’язку з конкретними
образотворчими першоджерелами» [1, с. 67]. Окрім зазначених вище
аспектів, хотілося б закцентувати увагу на одному майже технічному моменті,
а саме важливості єдиного метра та ритму в музиці та відеоряді. Коректний
перехід у візуалізації музики створює певні проблеми тому що живе
виконання завжди є унікальним, тому зміна кадрів повинна максимально чітко
переходити із одного в інше при тому зберігаючи загальний концепт твору.
Отже, режисура естрадного концерту сьогодні є одним з найважливіших
та найпріоритетніших напрямків вивчення та набуває розвитку окремого
мистецького напрямку. Візуалізація відштовхуючись від музики стає певним
наративом та потребує ретельного вивчення та опанування як зі сторони
режисера так й виконавця.
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КУЛЬТУРА ДОЗВІЛЛЯ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СІМ’Ї
Культурно-дозвіллєвий простір сьогодення змінює орієнтири
сімейного виховання, зумовлює передачу соціально-культурного досвіду
молодшим поколінням, сімейних цінностей, традицій і звичаїв українців.
Різноманіття дозвіллєвих видів і форм дозволяє сучасній людині робити
вибір, що в певній мірі задовольняє її потреби духовного, освітнього і
культурного змісту. Сім’я як потужна соціальна інституція не може
залишатися осторонь такого вибору, що зумовлено її значущістю у
формуванні культури окремої особистості і сім’ї загалом, розвитку
гармонійних відносин з близьким оточенням.
Культура сімейного дозвілля тісно пов’язана з психологічним
комфортом в сім’ї, системою цінностей та рівнем культурного розвитку її
членів. На жаль, останнім часом в суспільстві спостерігається тенденція до
зниження культури дозвілля і погіршення відносин в сім’ях, втрачаються
сімейні звичаї, традиції і цінності. В свою чергу, це потребує впровадження
форм, видів і технологій дозвілля в культуру сімейних стосунків, збереження
їх національного колориту.
В сімейному дозвіллі відбувається взаємодія, взаєморозвиток і
взаємопідтримка людей різних поколінь, оскільки воно передбачає спільну
участь всіх членів сім’ї в різних видах активної і пасивної діяльності, сприяє
пізнанню один одного і згуртованості, є засобом рекреації і формування
особистості [3].
Формування культури сімейного дозвілля здійснюється через
реалізацію таких його функцій: комунікативної, яка здійснюється в системі
сімейного спілкування і відносин в процесі сімейних свят, розваг, подорожей,
відпочинку; виховної, що проявляється в умінні планувати і регулювати
вільний час, в здатності вдало обирати й реалізовувати різні форми і види
дозвілля; рекреаційної, яка полягає у відновленні психічних, фізичних і
духовних сил членів сім’ї; ціннісно-орієнтаційної, що проявляється у
формуванні і розвитку системи моральних, культурних цінностей сім’ї, правил
і норм поводження, в отриманні першого соціального досвіду дітьми,
збереженні і передачі сімейних традицій, звичаїв; формуванні довіри до
суспільства, підготовці до системи суспільних відносин [4, с. 267].
Сімейне дозвілля займає особливе місце в розвитку психологічної і
морально-естетичної культури. Адже, саме в родині створюються сприятливі
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умови для інтимного спілкування і довірливих взаємин рідних людей; сімейне
оточення є осередком, в якому більшість людей проводить значну частину
вільного часу; сімейне дозвілля характеризується певною усталеністю і
пов’язане з сімейно-побутовими звичаями і традиціями [1, с. 132]. Культура
дозвілля в сім’ї передбачає уміння дорослих раціонально планувати і
використовувати свій вільний час та навчити цьому дітей. Таким чином, одним
з показників дозвіллєвої культури в сім’ї є власний приклад батьків щодо
планування свого вільного часу. Також культура сімейного дозвілля може
проявлятися у розподілі обов’язків в родині, встановленні і підтримці режиму
дня, ставленні членів сім’ї до культурного дозвілля, повазі до дозвіллєвих
уподобань кожного. Відповідно, зростання рівня культури і освіти членів
сім’ї, розширення їх доступу до інформаційних ресурсів збільшують
різноманіття сімейного дозвілля.
Зауважимо, що сприятливий психологічний клімат в родині, культурний
рівень батьків і особливості їх ставлення до дозвілля, конструктивні стосунки
між батьками й дітьми сприяють формуванню і збереженню сімейних традицій
та звичаїв. Зміст сімейного дозвілля визначається інтересами кожного члена
сім’ї і сприяє формуванню його культури. У культурі сімейного дозвілля
важливе значення мають традиції емоційних взаємовідносин і спілкування в
родині, зокрема, відносини взаємотурботи, взаємодопомоги,
взаємопідтримки, взаємоповаги, взаємодовіри. Окрім зазначених в
українському суспільстві поширеними є традиції організації сімейнопобутових свят: днів народження, хрестин, вступу і закінчення навчального
закладу, весілля, початку і завершення трудової діяльності [1, с. 131].
Варто відмітити, що сімейне дозвілля українців характеризується
переважанням пасивних форм і видів. Більшість родин проводять своє
дозвілля перед комп’ютером, телевізором; надають перевагу спілкуванню
за допомогою засобів мобільного зв’язку, Інтернету; менше часу
приділяють спільній діяльності (читанню книжок, прогулянкам, подорожам,
відвідуванню кінотеатрів, театрів, музеїв, виставок). Низький рівень культури
сімейного дозвілля і його значущість в розвитку конструктивних стосунків
в родині дозволили виділити основні критерії ефективності організації
культурного дозвілля в сім’ї: демократичний стиль ставлення батьків до
дитини і її поведінки; наявність знань про вплив дозвілля на особистість;
повага до потреб, бажань та інтересів кожного члена сім’ї; творчий підхід
до організації спільної дозвіллєвої діяльності; розвиток пізнавальних
інтересів дитини, що сприяє формуванню потреби в самореалізації свого
творчого потенціалу, здібності до подолання перешкод; соціально значуща
спрямованість спільної культурно-дозвіллєвої діяльності, наявність
національних і сімейних традицій, що сприяє ціннісно-орієнтаційній єдності
сім’ї [2, с. 77].
Організоване сімейне дозвілля сприяє відродженню традицій і
моральних цінностей сім’ї. Змістовне наповнення такого формує культуру
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організації та проведення вільного часу в національних традиціях. Тим самим,
розвинена культура сімейного дозвілля, розмаїття його технологій, видів і
форм є сприятливим середовищем для реалізації довірливих взаємовідносин,
гармонійного розвитку особистості та функціонування сім’ї.
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КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОГО МІСТА
Культура міста є вагомим фактором впливу на суспільство.
Давньоримський оратор Цицерон, увівши в обіг поняття «культура»,
усвідомлював її важливість і вплив, зазначаючи, що культурі під силу
перетворити людину на повноцінного громадянина [7, с. 73].
І. Гердер вбачає важливість культури у тому, що вона не дозволяє
перетворюватися місту на пустелю. Вчений висловлює вдячність тим
правителям, які будували міста, надаючи їм певні права і привілеї, бо разом
з містами виникали такі життєві форми, в яких відчувалося формування
громадськості, адже закони деяких міст – це справжні зразки бюргерської
мудрості [2, с. 603].
Образ життя жителів міст, система цінностей впливали на розвиток
міської культури. У місті кожен індивід мав можливість почати нове життя,
адже, як зазначав Л. Мамфорд, місто є символом можливостей.
Різноманітність, яка наповнює місто, дозволяє створити комфортні умови
існування для суспільства [8, с. 139].
Культура міста є відображенням якості життя в місті. Міський
публічний простір постійно оновлюється та видозмінюється відповідно до
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сучасних тенденцій розвитку. Культуру міста можна охарактеризувати як
сукупність проявів життя, що об’єднують мешканців, формуючи їхнє
дозвілля, стиль життя, систему цінностей.
Досліджуючи розвиток сучасного міського простору ми можемо
простежити постійні зміни, які стають предметом дослідження науковців.
М. Грищенко та О. Жулькевська пояснюють зацікавленість дослідників
до міського публічного простору, аргументуючи це взаємодією громадян,
а також незапланованих «контактів незнайомців», завдяки чому втілюється
в життя соціальність міста. Науковці трактують публічний простір міста як
«теоретичний конструкт», що відображає відкритість, доступність для
різноманітних соціальних груп; заснований на свободі доступу і пересуванні,
передбачений для перебування людей та «комунікації незнайомців» на основі
забезпечення анонімності зустрічі» [3, с. 37].
Варто зазначити, що для кожного міста існує свій тип культури, але,
водночас, можна виокремити риси, які притаманні будь-якому міському типу
культури. Серед них такі як щільність забудови; транспортні магістралі;
велика кількість закладів дозвілля і культури; чисельність населення
[6, с. 1]. Остання риса дозволяє особі почуватися впевненою у незнайомому
натовпі і, водночас, додає розкутості, сміливості у вчинках, а також слугує
формуванню кола однодумців за інтересами.
Публічний простір унікальний своєю багатофункціональністю, адже
саме в ньому кожна особа має можливість реалізувати свої права у
громадському житті: соціальні, релігійні, політичні.
М. Грищенко та О. Жулькевська звертають увагу на уміння міського
публічного простору фіксувати «відбиток сьогодення», а також
віддзеркалювати минуле, що безпосередньо є «соціальною пам’яттю»
людства [3, с. 37].
Процес формування культурного простору сучасного міста ґрунтується
на взаємодії багатьох складових – природних, ландшафтних, культурних,
інформаційних тощо. Будучи «соціально-просторовою формою існування
суспільства», міське середовище виступає головним чинником формування
і розвитку матеріальних, духовних, індивідуальних цінностей і окремої
людини, і цільових соціальних груп [1, с. 1].
В. Болотова, аналізуючи бурхливе зростання міст, зосереджує увагу
на великій кількості можливостей у місті; населення спрямовує бажання на
постійний пошук способів освоєння нової системи цінностей, з метою
впровадження її у своє повсякденне існування та організацію життєдіяльності
у місті «як в освоєному середовищі» [1, с. 134].
М. Карповець передбачає, що зміна культурних декорацій пророкує
видозміну життєвих історій, тобто, іншими словами – місто змінює людину,
формуючи нову картину світу. Місто і його культура виникають шляхом
поєднання звичаїв, традицій, законів, ритуалів і правил, репрезентуючи місто
397

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
у його онтологічній та культурній різноманітності [4, с. 5]. Міська культура
створює можливості зрозуміти сутність міста, способи його розвитку,
взаємодію людини та культури міста.
Л. Мачулін вважає, що міська культура відіграє значну роль у
трансформації національної культури. Зокрема, автор звертає увагу на розміри
населеного пункту, адже чим він більше, тим «активніше в ньому
відбуваються означені процеси, тим більшу роль відіграє в них міська
культура в якості перетворюючого «колективного» суб’єкта» [5, с. 1].
Культура сприяє розквіту благоустрою міста, а також забезпечує
відповідну якість життя громадян у місті. Вдосконалення культури міста
можливе завдяки усвідомленню владою її важливості не тільки з погляду
задоволення дозвіллєвих потреб, а й особистого простору населення.
У культурі українських міст ми можемо простежити, що розбудова і
креативні рішення залежать, передусім, від державної влади, а не бажань
населення. Хоча культурні зміни мають відбуватися з урахуванням пропозицій
громадськості, наприклад, оздоблення будівель має бути комфортним для
оточення, а не викликати негатив.
З метою вдосконалення міської культури Київською міською
адміністрацією було започатковано проект «Смарт-сіті» з інтегрованою до
нього частиною «Безпека в місті» (2016).
Співпраця із суспільним центром «Kyiv Smart City», з метою об’єднання
киян, бізнесу, активістів та влади міста задля розвитку розумної міської
інфраструктури, а також розробки стратегії розвитку столиці в контексті
«розумного міста», має спиратися на принципи відкритості даних, розумного
і прозорого управління та матиме на меті перетворення Києва на інноваційне,
цифрове та прогресивне місто.
Варто звернути увагу на основне гасло проекту, де зазначається, що
громадяни є основними чинниками міста. Цей проект є унікальним в Україні,
адже за допомогою спеціальної форми «Living Lab» кияни можуть висловити
своє бачення стосовно удосконалення вулиці чи скверу, що допоможе стати
Києву європейським містом світу. Для усіх бажаючих, хто хоче стати
активістом розвитку столиці, створено спеціальні анкети, заповнивши які
можна долучитися до суспільної роботи розвитку міської культури
[http://www.smart.kievcity.gov.ua/].
У зарубіжних країнах подібні проекти не є винятком. Зокрема, Центр
сучасної культури в Барселоні, у співпраці з Архітектурним фондом,
Паризьким музеєм архітектури, Віденським центром архітектури,
Нідерландським інститутом архітектури, Німецьким музеєм архітектури та
Фінляндським музеєм архітектури, започаткував конкурс, основною метою
якого є захист та реконструкція публічного простору. Щоб отримати
перемогу, потрібно здійснити архітектурні розбудови, які покращать життя
населення. Зокрема, перевагу отримують соціальні проекти, спрямовані на
вдосконалення екології та реалізацію інноваційних технологій у місті.
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Завдяки розвитку культури міст, людина стимулює себе до пізнання і
творчості, а міське середовище вбачається творцем «соціальнопсихологічного типу особистості», яка ураховує відповідні зміни, інтереси,
можливі труднощі, з якими стикається в місті [6, с. 4]. Будучи багатогранною
спільністю, сучасне місто впливає на культуру, людину, стимулює особистість
до самовизначення та підвищення рівня творчого самовираження.
Таким чином, ми можемо стверджувати, що культурний простір
сучасного міста є сферою виявлення соціальних цінностей, розвитку та
творчого збагачення громадськості. Тому, культурний простір сучасного
міста є важливим для громадськості і потребує вивчення проблемних питань
та ґрунтовного дослідження сучасними науковцями.
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УНІВЕРСИТЕТИ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРНИХ
ТА КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ:
ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
Сучасні зарубіжні підходи до побудови моделей культурних та
креативних індустрій, розробниками яких є як теоретики (наприклад, Д. Тросбі
чи Д. Хезмондалш), так і різноманітні інституції міжнародного (Інститут
статистики ЮНЕСКО, Світова організація авторського права власності в
Женеві та інші) та національного (Департамент культури, медіа та спорту
Великобританії) формату – не містять в своїй системі освітніх інституцій.
Хоча, це питання в прикладному культурологічному аспекті потребує більш
детального з’ясування. Варто лише пригадати наукові праці дослідника
П. Бурдьє, який хоч і трактував поле культури досить широко, проте
обов’язково вважав інститут освіти навіть не в якості складової останнього,
але як – умову його функціонування. Мета ж нашого наукового повідомлення
полягає в тому, щоб обґрунтувати чому університети, як освітні інституції
(заклади освіти), в умовах функціонування сучасного інформаційного
суспільства та реалізації урядами розвинених країн – демократій (передусім,
Великобританія, країни ЄС, США, Японія) проекту «креативної економіки» –
можуть бути складовими системи культурних та креативних індустрій.
Для цього зауважимо, що наразі частка нематеріального виробництва
у вигляді інформаційних продуктів та послуг у структурі суспільного
виробництва значно перевищує виробництво речей. Такі трансформації в
ХХІ ст. пов’язані не тільки з процесами індустріалізації в сфері культури, що
в наукових колах всередині ХХ ст. було приводом для критики (Т. Адорно,
В. Беньямін, М. Хоркхаймер), але й – коммодифікації інформації. Говоримо
саме про коммодифікацію не самої речі як продукту виробництва та
споживання, що є носієм певної інформації, а – про коммодифікацію
інформації, яку містить продукт виробництва (послуга, інформаційний
продукт, річ). Зазначимо, що ціннісна складова інформаційного продукту
дозволяє інтерпретувати його як культурний продукт в культурологічному
означенні або ж – в філософському контексті мова йтиме про продукт
духовного виробництва. Визначена теза ґрунтується на дослідженнях,
насамперед, Ж. Бодрійяра, С. Леша та С. Ларі щодо глобальних культурних
індустрій та «цінності – знаку», а також – у сучасних напрацюваннях
дослідників у сфері економіки культури щодо культурної цінності:
В. Гінзбурга, М. Хаттера, Д. Тросбі, Б. Фрея та інших.
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Тому, вищеозначений контекст сучасного суспільного розвитку дає
змогу стверджувати, що відбувається переформатування поля культури, а
саме – говоримо про зрощення полів економіки та культури. Відповідні
наукові дослідження вже здійснено італійським науковцем П. Л. Сакко [6].
Отже, розуміючи поле культури в якості сукупності практик – індустрій,
стверджуємо те, що сучасна сфера культури може бути проаналізована з
огляду на систему виробництва благ та послуг. Культурні індустрії
здійснюють виробництво відповідного продукту, реалізуючи його на ринку
культурних товарів. Таким чином, економічні відносини в сфері культури є
фактом доконаним. Крім того, в філософсько-культурологічному означенні
можемо говорити про економіку культури як про спосіб функціонування
інформаційного суспільства в цілому.
Розуміючи сферу культури як сукупність певного типу індустрій, що
здійснюють наразі інтенсивне виробництво, постає питання про те, які саме
індустрії слід відносити до культурних? З цього приводу можемо виокремити
напрацювання зарубіжного професора Д. Тросбі, який висхідною логікою
побудови моделі культурних індустрій обирає культурну цінність. Вчений
пропонує розуміти культурну цінність як конструкт з інших цінностей:
символічної, релігійної, соціальної, естетичної, аутентичної й економічної.
Модель культурних індустрій Д. Тросбі виглядає таким чином [2; 161] [8]:
- до першого кола належать види мистецтв: візуальні (живопис, графіка,
скульптура), видовищні (театр, опера, балет), музичне мистецтво та
літературна творчість;
- до другого – кіно та фотоіндустрія, бібліотечна справа, виставкова
діяльність;
- до третього – культуроохоронна діяльність (heritage industry),
книговидавництва, преса, телебачення та радіомовлення, звукозапис, відео
та комп’ютерні ігри (гейм дизайн);
- до четвертого (останнього) – рекламна діяльність, архітектура та
містобудування, дизайн і мода.
У центральному колі «об’єм» культурної цінності є більш щільним ніж
в тих індустріях, що знаходяться у наступних колах. Така градація визначена
концентрацією креативних зусиль їх творця. Адже креативна діяльність
лежить в основі культурної та інноваційної діяльності, і є рушієм
інформаційного суспільства в цілому.
Як бачимо, Д. Тросбі не відносить освітні інституції до складу
культурних індустрій. Однак, спроба розгляду поля культури як сфери
виробництва інформаційного (культурного) продукту та доступу до нього в
якості контенту, що в умовах Інтернет технологій постійно
відтворюватиметься, дозволяє стверджувати, що, насамперед, Університет
можна вважати тією інституцією, яка історично перша відтворює постійно
культурний продукт – знання для певної аудиторії споживачів – студентів.
Так, наприклад, середньовічний університет забезпечує доступ до знань через
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книги (носії інформації) та викладачів як носіїв знань. Безумовно, ці знання
доступні лише тим, хто може здійснити плату за них. Проте, в такому
означенні середньовічний університет може бути первинною формою
економіки культури.
Зрозуміло, що в умовах широкого доступу до мережі Інтернет та
різноманітних інформаційних ресурсів, які накопичують будь-яку
інформацію, сучасні університети вже не можуть функціонувати лише як
такі, що відтворюють та пояснюють таку інформацію у вигляді знань. Це
завдання виконують онлайн ресурси, які накопичують та відтворюють таке
знання. Відповідно, сучасний університет має змогу функціонувати в якості
креативної платформи, де в умовах проектної роботи культивуються
постсучасні компетенції, зокрема креативність, що є затребуваними на ринку
праці. Таким чином, університети стають частиною креативних та культурних
кластерів, які здійснюють інноваційну та культурну діяльність; а також, що
не менш важливо – досягають фінансової незалежності та приносять
прибутки на міжнародному та національному рівні у вигляді матеріальних та
нематеріальних благ.
Отже, сучасні університети в якості освітніх інституцій в умовах
інформаційного суспільства продукують новітнє знання, завдяки колективній
креативній діяльності викладачів та їх студентів. При цьому, ці освітні
інституції функціонують як необхідна ланка в ланцюгу творення доданої
вартості в межах національних та міжнародної економіки. Продукт
виробництва сучасного університету – це по суті культурний продукт з огляду
на його ціннісні складові та потенціал творення саме спільного блага. Одначе,
як стало зрозуміло, функціонуючи в якості креативного майданчика
(лабораторії), університет орієнтований на продаж власних розробок та ідей.
Отже, мова йде про співпрацю з промисловими та інноваційними індустріями
чи ж підключення до урядових або міжнародних програм для отримання
фінансування під конкретні проекти.
Подібні трансформації щодо включення університетів в систему
культурних та креативних індустрій детерміновані зустрічними та
взаємопов’язаними процесами індустріалізації в сфері культури та
культуралізацією економіки й товарного обміну загалом в умовах
інформаційного суспільства. Відповідно, виробники суспільних
(колективних) та спільного благ, а саме – різноманітні соціокультурні
інституції, наразі отримують можливість функціонувати як індустрії за
допомогою медіа ресурсу на основі новітніх Інтернет технологій.
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ДУАЛІЗМ «ПРАЦЯ–ДОЗВІЛЛЯ»
У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ:
НАУКОВІ ПОШУКИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕАЛІЇ
Протягом кінця ХХ – початку ХХІ ст. помітно збагатилися наукові
дослідження різних аспектів дозвілля. Йдеться, передусім, про неминучий
дуалізм понять «праця – дозвілля», який простежується протягом розвитку
усього людства, але у ХХІ ст. зазнає змін не стільки у ставленні до праці,
скільки в мотивації до трудової діяльності та її психологічного значення.
На характер трудової діяльності має вплинути індивідуальна
структуризація робочого часу. Ці процеси особливо відчутно виявилися
наприкінці ХХ ст.: небажання значної частини населення працювати від
«дев’ятої до шостої», введення гнучкого й вибіркового1 графіка роботи,
запровадження неповної чи нерегулярної зайнятості, зростання тривалості
відпусток, канікул, вихідних тощо. Щоправда, розвиток засобів виробництва,
раціоналізація й гуманізація процесів трудової діяльності, які мають усунути
чи, принаймні, зняти гостроту суперечностей між «сутністю» й «існуванням»,
працею і дозвіллям, зберігають цю суперечність навіть в економічно
розвиненому суспільстві, оскільки трудова діяльність тривалий час
здійснювалась лише заради заробітку і вважалась єдиним засобом для
існування (К. Маркс), для фізичного й соціального буття людини. Тому
1

Рух за гнучкий графік почався у Німеччині у 1965 р. [4, с. 220].
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головними вважали не зміст діяльності, а її користь, забезпечення вигідних
і комфортних умов існування, а не екзистенційні потреби.
Таким чином, професія, визначаючи життєвий статус особи, подальшу
долю, програмує її сучасне і майбутнє, нав’язуючи їй алгоритми поведінки,
правила і норми, за межі яких вона вийти не може, унеможливлюючи цим
свою самореалізацію, універсальну й не детерміновану зовнішніми
чинниками. Думка Ф. Енгельса про підкорення трудовій діяльності усіх
фізичних і духовних здібностей людини актуальна й сьогодні. Звідси –
важливість таких якостей, як дисциплінованість, професійна компетентність,
спрямованість зусиль на досягнення нових трудових результатів. І навпаки,
прагнення самореалізуватися поза професією вважається проявом
«дилетантства», «неробством», «байдикуванням» (Х. Ортега-і-Гассет).
Ідеалізація професійної діяльності, її ототожнення із «життям взагалі»
(дитинство, зрілість, старість визначаються участю чи неучастю людини у
професійній діяльності) дають можливість ідентифікувати людину («Хто
Ви?») не із захопленнями, бажаннями, хобі, філософськими, естетичними чи
політичними поглядами, а з її професією, завдяки якій оцінюються особисті
потреби, здібності, її економічний і соціальний стан [2, с. 202-203].
Учені припускають, що у найближчому майбутньому серед винагород
за працю (додаткові відпустки, медичні пільги, страхування, належні пенсії
тощо) гроші не становитимуть потужної мотивації [4, с. 341]. У сучасному
світі відбудеться поступовий відхід від сприйняття професії як шаблону для
ідентифікації людини [4, с. 219-223]. Так, Е. Фромм спростовував тезу про
те, що не людина оволодіває професією, а професія людиною,
утверджуючись «шляхом заперечення індивіда», якому відмовлено у
вільному, універсальному розвитку. Він доводив, що діяльність homo faberа
є справді бездіяльною, порожньою, такою, яка втратила сенс, яка рутинізує
життя людини, паралізує її активність, відволікає від вирішення
екзистенційних завдань: «І активність, і пасивність можуть мати абсолютно
різні значення…. Відчужена активність як проста зайнятість фактично є
пасивністю в контексті продуктивності, а пасивність як незайнятість може
бути й не відчуженою активністю» [6, с. 212-213]. Активне дозвілля
видається значно «продуктивнішим» (Е. Фромм), «кориснішим і
необхіднішим» (Аристотель), ніж робота за матеріальну винагороду. Береться
до уваги впевненість у собі, захоплення улюбленою справою, вміння
«отримувати винагороду від конкретного у поєднанні з абстрактним»
[4, с. 342]. І вже не відчуття обов’язку й відповідальності, не страх перед
майбутнім, не примітивний матеріальний інтерес, а екзистенційна потреба у
праці стане головним стимулом життєдіяльності людини [6, с. 212-213].
Лише за таких умов можна говорити про об’єктивне визнання права людини
на життя, незалежно від того, працює вона чи уникає цього, виконує свій
«суспільний обов’язок» чи нехтує ним.
Проте, щоб сприйняти дозвілля як духовне, екзистенційне явище,
необхідно змінити свідомість людини, її уявлення про сутність і зміст свого
404

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
буття, про ту «найвищу й усвідомлену діяльність, заради якої й варто було
домагатись свободи» [1, с. 12]. Економічну мотивацію до життєдіяльності,
природну для людини праці, має змінити постматеріальна орієнтація, яка
передбачатиме абстрагування від економічного інтересу, а на зміну «теорії
й ідеології найманого рабства» прийдуть творчість і просвітництво. У такому
суспільстві якість життя визначатиметься продуктивністю, усвідомленістю
й результативністю дозвілля людини, звільненої від трудових обов’язків,
адже свобода – це привілей, яким необхідно вміти користуватись: Людина
майбутнього не «відбудеться», якщо отримане нею дозвілля
використовуватиме лише для розваг, байдикування і марнотратства. Це
означало б деградацію суспільства, а не його прогрес.
Тому аргументованим видається песимістичний погляд на зміни у
співвідношенні «праця–дозвілля»2 (Ф. Юнгер), застереження про
невідповідність між кількістю та якістю дозвілля (Д. Ікеда, А. Дж. Тойнбі),
твердження про необхідність формувати належний рівень «культури
дозвілля» (Дж. Келлі, Дж. Пайпер), нарікання, що духовна культура
перероджується в матеріальну цивілізацію (О. Шпенглер), а надмірна увага
до інших чинників праці (насолоди, влади, матеріальних привілеїв і статків,
соціального статусу, який забезпечується трудовою діяльністю) відволікає
від справжньої сутності будь-якої діяльності [5, с. 56].
Кардинальні зміни у розумінні значення дозвілля в сучасному світі
пояснюються не лише змінами у співвідношенні «праця–дозвілля». Вони
зумовлені й розширенням функцій культури, які виходять за межі звичної
освітньо-розважальної діяльності, характерної для індустріальної моделі
світосприйняття, зумовлені появою особливих видів діяльності та
відповідних ринків, які містять промислові, підприємницькі й культурнохудожні складові. Культурні індустрії охоплюють сучасний туризм, медійні
комунікації, освітні середовища, індустрію дозвілля і розваг, які залучають
до культури масового споживача, перетворюючи наш світ на «музей без стін»
(А. Мальро).
Відкритість людини до постійних змін, здатність до альтернативності,
поліфонічності розвитку, трансформують її соціальну мотивацію і
споживацьку поведінку у сфері культури. Аудиторія нового типу зацікавлена
етнічною і світовою, популярною і класичною, традиційною і сучасною
культурами. Людина ХХІ ст. відвідує оперу чи рок-концерт, традиційний музей
чи модне естрадне шоу, виставку сучасних художників чи місцеве
фольклорне свято, якщо вони надають йому задоволення.
Сучасні реалії ускладнюються нездатністю сучасної людини
насолоджуватись культурними здобутками, підпорядкувати цікаве й приємне
«Робітник,.. залишившись без роботи, загине від нудьги, не знаючи, чим заповнити
безодню безкорисного часу... Від неробства він сумуватиме, відчуваючи себе декласованим
елементом, який перестав виконувати своє покликання. У нього не знайдеться ні сил, ні
бажання для вільної діяльності ... дозвілля і багатий вибір вільних занять для нього недосяжні»
[8, С. 20].
2
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корисному і необхідному. Як зазначає М. Шелер, «…рушійною силою
сучасної людини праці й користі є ресентимент, спрямований проти більш
розвиненої здатності насолоджуватись і мистецтва насолоди… Створюється
надзвичайно складний механізм виробництва приємних речей, вирує, не
припиняючись, робота з його обслуговування, – і все це без перспективи на
те, щоб врешті-решт насолодитись цими речами… сучасна цивілізація
прагне, щоб вироблені і накопичені нею у безмежній кількості приємні речі
нікому не знадобилися» [7, с. 173-174].
Таким чином, дозвілля слід розглядати у контексті тих позитивних
цінностей, які стають важливими в сучасному суспільстві: не утилітарна
користь, а інтелектуальне споглядання; не перетворення природи, а її
збереження; не пригнічення світу людини, а його розкриття; право не лише
на роботу, а й на дозвілля. Концепція дозвілля як мистецтва жити
еволюціонувала: від розуміння людини, яка грається (homo ludens), а далі –
людини-ремісника (homo faber) і людини розумної (homo sapiens) до людини
дозвілля, яка дотримується своїх прав і особистої відповідальності, надає
перевагу духовному перед матеріальним, культурі – перед економікою. Тому
мета «Нового Гуманізму» (А. Печчеї) – відновити культурну гармонію
людини, спрямувати цілісну людську особистість на втілення її
нереалізованих, невиявлених або неправильно використаних можливостей.
Саме в їх розвитку криється не лише можливість вирішити усі проблеми, а й
ґрунт для загального самовдосконалення та самовияву людського роду [3].
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ТВОРЧІСТЬ
ЯК ФОРМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Модернізація освітньої системи України висуває нові вимоги, що
стосуються розвитку творчого рівня розвитку підростаючої особистості,
гармонізації емоційного інтелекту, поліпшення комунікативних здібностей
людей різних вікових категорій.
Як відомо, творчість реалізується через такі види мистецтва як музика,
театр, кіно, живопис, графіка, архітектура та ін., літературу (проза, поезія).
Відтак, творчість – це творення з допомогою синтетичних художніх образів,
символів, в яких з особливою глибиною втілюються людські ідеали,
соціокультурні цінності, моральні норми. Художня творчість – це створення
естетичних цінностей, вміння доторкнутися до внутрішнього «Я» людини,
що стимулює її емоції та гармонізує настрій. При цьому у розвитку творчого
потенціалу надзвичайно велике значення має уява та емоційно-образна сфера
людини. Творчість завжди пов’язана з індивідуальністю людської
особистості, вона пронизана суб’єктивністю, і відкриває шляхи спілкування
з людською душею. Саме творчість синтезує особливе світорозуміння і
світовідчуття людини, пізнання і переживання нею світу. Творчість
розширює межі людського світу й оптимізує саморозвиток особистості у
відповідності з прийнятим ідеалом.
Актуалізуючи цілісний розгляд поняття творчість особистості, ми
розглядаємо її як динамічну систему, що постійно розвивається. Проте
творчість особистості може динамічно розвиватися лише спираючись на її
активну діяльність, ініціативність, уміння всебічно виявити власний
внутрішній потенціал. Саме залежно від характеру й змісту творчої діяльності
може активно розгортатися внутрішня самореалізація особистості. Освоєння
соціального досвіду, знаків, символів, оволодіння власною соціальною
сутністю, вироблення способів поводження із власним «Я» при оцінці власних
дій, уміння придивлятися до себе, приміряти себе до навколишнього світу,
рефлексія на власні дії та поведінку, – все це пов’язано з творчою самореалізацією
себе серед інших людей. З цього випливає, що становлення якісно нового
рівня розвитку особистості обумовлено трансформацією вихідної
діяльності в діяльність більш значущу для людини, що відповідає її потребі
у творчій самореалізації.
Проведений теоретичний аналіз став основою якісної інтерпретації
поглядів зарубіжних вчених на процес творчої самореалізації людиною своїх
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смисложиттєвих і ціннісних орієнтацій, намагання самоствердити свої
здатності й здібності. Таку самореалізацію А. Маслоу називав
самоактуалізацією, самовіддачею, самоздійсненням [5]. Подібної точки зору
дотримувався й К. Роджерс, за яким «головна рушійна сила життя» та
розвитку людини – це прагнення до творчого зростання, розкриття здібностей
і підсилення потенціалів, стремління до більшої ефективності, конструктивності
й зрілості поведінки [ 8].
Пошук наукового пояснення процесу творчості особистості привів нас
до необхідності логічного обґрунтування основних умов самореалізації
людини.
Важливо констатувати, що основою процесу творчої самореалізації є
особливе прагнення до самовдосконалення як одна з вищих потреб
особистості, спрямована на постійне зростання можливостей та підвищення
якості своєї діяльності й поведінки. Так, С. Л. Братченко, М. Р. Міронова
визначають головний зміст самореалізації у звільненні, знаходженні себе й
свого життєвого шляху [2]. У дослідженнях Н. Є. Водоп’янової одним із
значущих проявів творчої самореалізації розглядається активність життєвої
позиції як здатність актуалізувати внутрішні потенціали й можливості,
здатність критично переробляти соціальний і особистий життєвий досвід,
розвиваючи власну життєву позицію й стратегію життя [3]. В. Є. Клочко та
В. А. Красноярцевою показано, що творча самореалізація особистості
пов’язана зі спонтанно розвинутою високою «чутливістю до проблем», що
є підставою для розвитку схильностей до певної діяльності, тобто вони
служать підставою стратегічного вибору конкретної діяльності як однієї з
важливих у життєдіяльності людини [4]. Таким чином, у проаналізованих
наукових позиціях вчених джерелом розвитку особистості в цілому є її
творча соціальна активність, завдяки якій можлива самореалізація як вищий
рівень системної організації людини. Така творча самореалізація можлива в
межах того соціуму, що її оточує, й саме він впливає на поведінку людини.
Беручи до уваги ці наукові позиції, визначимо особливості творчої
самореалізації людини. Насамперед, уточнимо смислове поле поняття
«творча самореалізація особистості». Дійсно, теоретичний аналіз свідчить,
що особистість взаємодіє із соціумом не безпосередньо, а опосередковано
через призму власного «Я». Сутність творчої самореалізації особистості
полягає в інтеріоризації моральних цінностей, смислових орієнтирів, свобод,
задекларованих у соціальному світі відносно внутрішнього «Я» особистості.
Таким чином, цінності та смисли, об’єктивно існуючі у соціальному просторі,
можуть бути відсутніми в системі самоцінності конкретної людини. Адже
цінності, смисли, моральні установки завжди суб’єктивні, індивідуальні,
своєрідні, враховуючи якісний рівень ціннісного «Я» та їх місце у структурі
самоцінності особистості. Саме тому проблема творчої самореалізації
полягає не стільки в умовах і розвитку в певному сучасному суспільстві,
яке значно різниться для кожної соціальної істоти, скільки у способах
осмислення людиною певної соціальної реальності, наслідком якої виступає
408

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
цінність для неї окремої особистісної якості та її зовнішнього прояву –
поведінки.
Як відомо, ще А. Адлер виділив два способи творчої самореалізації
людини – особистісний і конструктивний. Тоді як згідно Р. Альберті та
М. Еммонса існує три основні стратегії самореалізації особистості:
1) невпевнена (адаптативна) поведінка, для якої характерна орієнтація
особистості на конформність; 2) асертивна поведінка, заснована на
впевненості та незалежності особистості; 3) агресивний стиль поведінки,
для якого характерне зневажливе ставлення до інших людей, прагнення
нав’язувати власну думку тощо. Викладені точки зору ґрунтувалися на тому,
що домінування однієї стратегії виключає актуалізацію іншої і, по суті, є
критерієм віднесення особистості до тієї або іншої стратегії поведінки.
Отже, динаміка творчої самореалізації полягає в тому, що незалежно
від індивідуальних ліній розвитку, людина реалізує певні стратегії поведінки.
Зміна стратегій відповідає певному віковому етапу, коли вирішуються
основні завдання віку. Так, наприклад, адаптативна стратегія виявляє себе в
некритичному ставленні суб’єкта до дійсності, у потребі встановлювати тісні
емоційні зв’язки й бути прихильним до інших людей, у прагненні знайти
цінність власного «Я» шляхом ідентифікації із значущими близькими.
Агресивна стратегія виявляється у проекції нового досвіду на зовнішні
об’єкти, у демонстрації власної цінності та у її захисті. Конструктивна
стратегія самореалізації особистості виявляються у здатності людини
підтримувати цінність власного «Я», не знижуючи значущості іншої людини,
у вмінні стверджувати себе в реальній діяльності. Актуалізація подібних
стратегій співвідноситься із закономірним виникненням, розширенням,
узгодженістю ціннісного «Я» у процесі дорослішання. При цьому зазначимо,
що конструктивні та альтруїстичні стратегії завжди мають перевагу над
іншими, і лише їхнє зменшення на користь адаптативних або егоїстичних
стратегій вказує на те, що певну поведінку ми можемо віднести до тієї або
іншої стратегії (Є. П Нікітін, Н. Є. Харламенкова). Отже, моделюючи процес
творчої самореалізації людини від раннього дитячого віку до юнацького,
можна чітко побачити поступову динаміку системи внутрішнього «Я», що
пов’язана з вибором стратегій поведінки у процесі дорослішання.
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СПЕЦИФІКА ЗАЙНЯТОСТІ
В СФЕРІ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ
Культурний сектор охоплює дуже широкий спектр економічної та
промислової діяльності: проекти, пов’язані зі спадщиною, літературою,
пресою, музикою, розвагами, мистецтвом, ЗМІ та аудіовізуальним сектором.
Індустрії культури є однією з рушійних сил забезпечення зайнятості і
каталізатором регіональної, національної та європейської ідентичності.
Потенціалом індустрії культури не слід нехтувати. Розвиток людства –
набагато ширше, аніж економічний розвиток країни [9, c. 3].
20 січня 2016 р. на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Клаус
Шваб – німецький економіст та президент економічного форуму, у вступній
промові оголосив про початок IV науково-технічної революції, яка призведе
до радикальних змін в соціально-економічних системах світу, а отже, і в
системі праці в тому числі.
Зайнятість є одним з базових індикаторів економічного розвитку.
Стабільна зайнятість забезпечує стабільність розвитку суспільства та сприяє
зниженню соціальної напруги. Ринок праці зазнає швидких зміни. Глобалізація
породила переваги для одних і втрати для інших. Цифрова революція
створила нові можливості, але також призвела до появи нових проблем, таких,
як нерегулярні контракти і короткострокові роботи, які асиметрично
розподілені між висококваліфікованими і некваліфікованими працівниками.
Проектний підхід в організації робіт змінив поняття зайнятості, компетенцій,
вмінь, оплати праці та розуміння кар’єрного зростання.
Становлення постіндустріального суспільства вплинуло на характер
людської діяльності. Джерелом конкурентоспроможності стають знання,
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інформація та творчий потенціал, а найдорожчими ресурсами – людські
можливості та здібності, а джерелом економічних обмежень – потенціал
людини – її фізичні та розумові можливості. Становлення інформаційного
суспільства окрім очевидних позитивних тенденцій має і свої негативні
наслідки. Зокрема поглиблення відмінностей у якості та оплаті різних видів
праці та вимог до працівників. Позитивною тенденцією є поступове
скорочення рутинної та механічної праці. Різні види робіт різняться між
собою ступенем особистої свободи, автономією працівників, рівнем
відповідальності. Все це зумовило значний розрив між тими, хто отримав
стабільну високооплачувану роботу та тими, хто змушений працювати в
нестабільних та незадовільних умовах з низькою заробітною платою. В
розвинутих країнах різниця між цими двома групами зумовлюється двома
основними факторами:
1. Рівень освіти визначає рівень заробітної плати.
2. Інституалізація ринків праці в сфері послуг, яка відсутня в країнах,
що розвиваються та пострадянських країнах.
Зважаючи на потенціал культурних та креативних індустрій, а також на
новітні тенденції світової економіки, враховуючи науково-культурний
потенціал України сектор культури може розглядатися як один з дієвих
інструментів реформування та модернізації національної соціальноекономічної системи. Загальна зайнятість по Україні у 2015 р. скоротилась
на 14,6%, по відношенню до 2012 р. Проте в структурі загальної зайнятості
частка зайнятих у сфері культури практично не змінилася і становила 17% у
2012 р. та 16% у 2015 р. У період з 2011 по 2015 роки в країнах Євросоюзу
неухильно зростала кількість людей, які працюють у сфері культури. За чотири
роки кількість працівників сфери культури збільшилася на 410 тисяч осіб
(+7%). У 2015 році майже 6,5 млн. осіб були зайняті у сфері культури і на
цей сектор припадає майже 3% від загального числа працівників у ЄС. Майже
2 млн. працюючих були художниками і письменниками, з яких майже половина
(49%) є самозайнятими. Це набагато більш висока частка самозайнятих осіб,
ніж в середньому для інших сфер (15%) [4]. Така тенденція в динаміці
зайнятості в сфері культури відповідає світовим тенденціям, притаманним
інформаційному суспільству.
Зайнятості в сфері культури та культурних індустрій притаманні такі
характеристики:
1. Фрагментарність та непередбачуваність.
2. Перевага самозайнятості.
3. Часткова зайнятість.
Важливим постає питання критеріїв визначення груп працівників культури
та культурних індустрій, а також визначення переліку видів робіт, які можна
віднести до сфери культурних індустрій.
Специфіка роботи в даному секторі обумовлює тенденцію до роботи
на кількох проектах одночасно, що означає кілька робочих місць зайнятих
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однією людиною. Проте, по завершенню проектів, фахівець може вважатися
тимчасово безробітним. Кар’єра має не вертикальну спрямованість, а
горизонтальну і залежить від професійних навичок та компетенцій, що
здобуває претендент. Підвищення відбувається частіше від проекту до
проекту. Отже, робота в сфері культури потребує більшого соціального
захисту, для того щоб бути основною сферою зайнятості.
Інтернаціоналізація ринків праці, дозволяє працівникам вільно
переміщатися з однієї країни в іншу. В свою чергу це ускладнює контроль
за кількістю людей, що шукають роботу на національних ринках. З такою
проблемою сьогодні зіткнулись країни ЄС. Близько 70% професійних
танцюристів в Нідерландах народилися за межами країни.
М. Кейсі перераховує форми зайнятості в індустріях культури:
1. Ті, у кого є художні або культурні професії і хто працює в рамках
культурної індустрії (музикант працює в оркестрі або скульптор працює у
своїй майстерні).
2. Ті, хто не мають творчої професії, але працюють в рамках культурної
індустрії (бухгалтер, який працює в театрі, кіномеханік – працює в кіно).
3. Ті, у кого є відповідна освіта та професія, але які працюють за межами
індустрії культури (арфістка, що працює в готелі) [6, с. 11].
Класифікації видів зайнятості змінюються, оскільки з’являються нові
робочі місця (веб-дизайнер, художник комп’ютерної графіки;
мультимедійний продюсер та ін.). Проте, ці нові сфери не можна визначити,
як культурні професії в класичному розумінні, і тому вони не охоплені
культурною статистикою. Крім того, це ускладнено відсутністю подекуди
чітких розмежувань діяльності [3, с. 9].
Працівники культури можуть мати кілька джерел доходу: 1. Первинний
дохід, тобто дохід від своєї основної художньої діяльності; 2. Доходи від
інших, мистецьких заходів, пов’язаних; 3. Доходи від діяльності, пов’язаної
з іншого боку, не мистецтва; 4. Стипендій і грантів; 5. Доходи від прав,
авторські права, авторів і залишків; 6. Соціальні та допомоги по безробіттю;
7. Підтримка з боку сім’ї і родичів [7, с. 3; 8].
За своєю природою працівники культури адаптовані до підприємництва.
Вони вчаться на ранній стадії досягати успіху в умовах жорсткої конкуренції,
в якій необхідно бути працьовитим, творчим і талановитим одночасно.
Здобувають необхідні соціальні і економічні навички, тобто бути в змозі
впоратися з невизначеністю. Ці риси повинні допомогти їм адаптуватися до
нових вимог роботи всередині, так і поза мистецтвом і культурою.
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ФЕНОМЕН ГРИ
В СИСТЕМІ ГУМАНІСТИЧНОГО ЗНАННЯ
Гра як феномен культури у тих чи інших аспектах представлена у працях
як зарубіжних (Г. Спенсер, Й. Гейзінга, Х. Ортега-і-Гассет, Г. Гадамер,
Ж.-П. Сартр, Е. Фінк, С. Міллер, Р. Кайуа, Дж. Мід, Дж. Морено, Е. Берн,),
українських (Т. Гаєвська, О. Гончарова, І. Петрова) так і російських теоретиків
(М. Бахтін, П. Лавров, Т. Апінян, В. Вольнов, О. Домніков, М. Хренов).
Слід зауважити, що не зважаючи на зацікавленість проблемою дозвілля
ще з часів Давньої Греції та значну кількість досліджень, присвячених історії,
теорії, функціям та структурі дозвіллєвої діяльності, питання ігрового виміру
сучасного дозвілля у контексті проблеми «життєвого світу» людини
залишається маловивченим.
Зазначимо, що гра це одне з ключових понять культурології. Гра як
феномен культури навчає, розвиває, виховує, соціалізує, розважає, дає
відпочинок, й вона ж пародіює, іронізує, сміється, публічно демонструє
відносність соціальних статусів й положень. Безумовно, культуру не можна
зводити до гри і навпаки, бо всередині культури виникають принципові
відмінності між нераціональною, ігровою та неігровою, раціональною,
діяльністю, насамперед, між працею та грою. З давніх часів гра стала
своєрідною мірою визначення прояву найважливіших рис особистості,
оскільки саме у грі людина демонструє як самозабуття, так і «оголення»
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своїх психофізіологічних, інтелектуальних ресурсів. Вже з давніх-давен було
відомо, що людські пристрасті можуть досягти своєї граничності у грі.
«Гра – серцевина дозвілля. Гра як величезний шар культури
урізноманітнює й збагачує дозвілля людей, відтворюючи цілісність буття
людини. Під час вивчення гри дослідники стикаються з її незбагненним
багатством, багатомірністю проявів, хиткістю меж гри і не-гри, крихкістю,
ефемерністю її феномена як першоджерела дозвілля й людської культури в
цілому» [3]. Ігрова аура відбиття позитивної психоенергії людства, яка здатна
очищати мислення людей. Шекспірівська формула: «Світ – театр, а люди в
ньому – актори, ні що інше як відбиття містифікації повсякдення, де кожна
людина обирає і виконує свою роль/ролі. Якщо до шекспірівської тези
додати пушкінську: «Вся наша жизнь игра», то напрошується висновок, що
між грою і життям взагалі немає різниці і виходить, що спроби розкрити
феномен гри приречені на провал. Ані спростовуючи, ані підтверджуючи цю
думку, зауважимо, що ми будемо розглядати гру в контексті проблеми
дозвілля, звузивши спектр вивчення цього багатоаспектного феномену.
Отже, за визначенням М. Жбанкова, «гра багатогранне поняття, що
означає як особливий адогматичний тип світобачення, так і сукупність певних
форм людської діяльності. Класифікація останніх передбачає виокремлення:
змагань, ігор, заснованих на імітації, наслідуванні (театр, ритуали тощо),
азартних ігор з імовірнісним результатом (лотерея, рулетка, карти),
продуктивної гри людської уяви» [2, с. 285]. Безперечним є той факт, що
ігри адекватні моделям культури, вони змінюються, коли змінюється
культура.
Різні аспекти феномену гри стають об’єктом уваги з давніх часів. Так,
Платон у діалогах «Держава» та «Закони» приділяє значну увагу грі, як
невід’ємній частині людського життя. Зауважимо, що «Закони» написані у
період сумнівів Платона щодо благості і висоти людської природи. Філософ
розмірковує з приводу того, що людина, можливо, тільки іграшка в руках
бога, і «кожен з нас, живих істот, є лялькою богів, зробленою ними або як їх
іграшка, або для якоїсь серйозної мети; це нам невідомо» [4, с. 42].
Слід зазначити, що «гру» філософ «згадує» у різних контекстах.
З одного боку, гра, для Платона – це забавка, «несерйозне заняття» [4, с. 148],
а з іншого, вона має виховний потенціал, адже: «людина, яка має намір
стати в чому-небудь видатною, повинна з дитинства вправлятися, то у вигляді
забави, то всерйоз, у всьому, що до цього відноситься. Наприклад, хто хоче
стати хорошим хліборобом або домобудівником, той ще в іграх повинен:
перший обробляти землю, другий зводити якісь дитячі споруди» [4, с. 40].
Вихователь же повинен «за допомогою ігор, направити смаки і схильності
дітей до того заняття, в якому вони повинні досягти згодом досконалості»
[4, 40]. Відтак, гра – це найкращий виховний засіб.
Згідно позиції Аристотеля, грою просякнуті усі сфери людського
існування. Ігрові навички, вдосконалені з часом, допомагають у подальшому
414

НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
житті, тому «ігри повинні відповідати гідності вільно народженої людини,
не дуже втомлювати дитину і не бути розбещеними» [1, с. 625]. Відтак «ігри
та розваги потрібні дітям для їхнього розвитку, для дорослих вони – вид
відпочинку» [1, с. 630], який необхідний встановленню сил задля відновлення
діяльності.
У грі є структурна впорядкованість, що виражається у вигляді
встановлених обмежень певних правил, які не дозволяють переходити за
межу моральності. І хоча життя і наповнене ігровими моментами, в ньому,
як у грі, не можна, помилившись, розпочати спочатку. Коли «одні разом
співають, інші грають в кості, треті займаються гімнастикою, полюванням
або філософією: кожен проводить свої дні у колі друзів чи тих заняттях, які
він любить найбільше в житті, тому що, бажаючи жити спільно з друзями,
люди роблять те і у тому беруть участь, в чому і мислять собі життя спільно»
[1, с. 265]. А тому «у поганих дружба псується (адже, хиткі, вони зв'язуються
з поганими і стають зіпсованими, уподібнюючись один одному); а дружба
добрих навіть зростає від спілкування, адже прийнято вважати, що такі друзі
стають кращими завдяки впливу друг на друга і виправлення один одного;
вони, звичайно, запозичують один у одного те, що їм подобається, звідки
вислів: «Від добрих добро» [1, с. 265-266].
Отже, як бачимо, Аристотель розглядає гру не тільки в аспекті
навчально-виховному, але й з точки зору моралі і громадської значущості.
Отже, вище окреслене дає нам право констатувати, що в гуманістиці у
тлумаченні термін «гра» є невід’ємним від таких доданків історії як
особистість, суспільство, культура, а відтак, гра в її феноменологічному
розумінні реагує на трансформації у суспільстві і виступає певною
характеристикою його життєздатності, по суті, стаючи віддзеркаленням
потенціалу суспільного розвитку.
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КУЛЬТУРНІ І КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ
В СТРУКТУРІ КОГНІТИВНОГО КАПІТАЛІЗМУ
Концепцію когнітивного капіталізму розробляють французькі та
італійські теоретики постмарксистської орієнтації в межах якої розглядають
і пояснюють причини глибинних трансформацій капіталізму, що зумовили
його переростання з індустріальної, фордистської фази на принципово нову,
постфордистську (А. Горц, М. Лаззарато, Т. Терранова, М. Хардт, А. Негрі,
П. Вірно, Б. Польре та ін.).
При цьому вони стверджують, що поняття «когнітивний» не повинне
сприйматися в розумінні когнітивних наук і когнітивізму, а в першу чергу
підкреслює визначальний характер знання на новому етапі розвитку
капіталізму. І як зауважує К. Верчеллоне, дозволяє виявити нову природу
праці, джерела вартості і форми власності, на яких засновано накопичення
капіталу, а також протиріччя, породжені цією новою природою капіталізму [1].
Основна ідея когнітивного капіталізму полягає в тому, що накопичення,
яке ґрунтується на знанні в широкому сенсі, включаючи крім науки й інші
форми знань, і творчості, має тенденцію зайняти в суспільній динаміці
центральне місце. А знання в розумінні «живого знання» та інформації
перетворюється на основне джерело продуктивності.
Звичайно, важлива роль наукового знання в накопиченні капіталу не є
нововведенням, оскільки вже перехід від торгового і мануфактурного
капіталізму до індустріального був би неможливий без постійних наукових
та технологічних інновацій і забезпечення тісних зв’язків між наукою і
товарним виробництвом. Але теорія когнітивного капіталізму відображає
новий тип відносин між наукою, капіталом і життям на рівні логіки капіталу
і способів його накопичення.
В когнітивному капіталізмі центром створення вартості стає нематеріальна
праця. В основі останньої весь спектр комунікаційних і когнітивних
здібностей людини, її різноманітні та унікальні таланти серед яких
кмітливість, інтуїція, творча фантазія, а також навички горизонтальної й
вертикальної комунікації, швидкість і адекватність реакції при необхідності
прийняття рішення в ситуації стохастичної невизначеності.
Тобто, нематеріальна праця включає в себе безліч процесів, які в
індустріальному виробництві з огляду на чіткий розподіл, дихотомію
«робочий – вільний час», «праця – відпочинок», не вважаються «роботою».
А сама праця перетворюється на когнітивну діяльність, пов’язану з
інформацією і комунікацією, потребує від працівників здатності до
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вертикальної і горизонтальної взаємодії, кооперування з іншими людьми.
Гнучкі системи виробництва і продукування послуг при когнітивному
капіталізмі передбачають відносну автономію продуцентів цих товарів і
послуг. Відбувається перехід від фордистської логіки відчуження знання,
про що писав Маркс ще в ХІХ ст., до логіки зняття цього відчуження і
включення знання в процес продукування товарів і послуг. Така «когнітивна»
діяльність захоплює працівників, оскільки не стоїть на заваді розвитку
сутнісних сил людини, які отримують від трудового процесу задоволення.
П. Вірно вважає, що моделлю нематеріальної праці є культурні
індустрії, концептуальна розробка яких здійснювалася німецькими
філософами франкфуртської школи Т. Адорно і М. Хоркхаймером. Вони
стверджували, що розвиток культуріндустрій в пізньому капіталізмі є
необхідною умовою відтворення сутнісних сил людини для їх включення в
процес виробництва.
В 60-ті і 70-ті роки минулого століття «культурні індустрії»
розробляються в Бірмінгемському центрі сучасних культурних досліджень
в межах парадигми Сultural Studies.
Бурхливий розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій в кінці
ХХ ст. обумовив необхідність перегляду теорії «культурних індустрій» і появи
концепції «творчих» чи «креативних індустрій». Особливо ця потреба
актуалізується у зв’язку із встановленням платформи Web 2, що включає
сукупність різних видів візуальних і виконавських мистецтв, медійного
середовища і технічного винахідництва, заснованих на індивідуальному
творчому началі.
Інформаційно-комунікаційні технології, їх інтенсивне впровадження
змінило капіталістичне накопичення, основою якого є не тільки експлуатація
праці в індустріальному сенсі, а й експлуатації знання, життя, здоров’я,
вільного часу, культури, міжособистісних відносин. І тому когнітивний
капіталізм – це не лише новий спосіб виробництва, а й механізм організації
і контролю всього життєвого простору людини.
Все це зумовило необхідність аналізу механізмів функціонування
культурних і креативних індустрій в ХХІ ст., як невід’ємних від «життєвого
контексту» сучасної людини.
Для розуміння специфіки функціонування креативних індустрій
необхідно зупинитися і на такому явищі, як «креативний кластер» і на
конкретних прикладах функціонування креативних фірм та підприємств.
Сконцентровані на невеликій території, різні «креативні» підприємства,
фірми утворюють «творчі кластери» як об’єднання кількох більш-менш
однорідних і/або взаємопов’язаних структурних одиниць. Ці останні завдяки
своїм специфічним характеристикам здатні функціонувати самостійно, але
їх об’єднання зумовлює появу синергетичного ефекту, завдяки якому зростає
їх інтелектуальний і креативний потенціал, а самі вони стають осередками
«когнітивного капіталізму».
Перші «креативні кластери» створюються у 1980-х рр. в англійських
індустріальних містах Шеффілд, Манчестер і Ліверпуль шляхом
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перепрофілювання промислових кварталів в зони «креативного виробництва
і споживання». На цих територіях з’явилися нові «творчі квартали», де
розміщувалися невеликі фірми художників, дизайнерів, видавців і
програмістів тощо. Подібні «креативні кластери» створюються в інших
промислових центрах різних європейських країн, а місто Ессен в Рурській
долині назване креативною культурною столицею Європи. «Креативні
кластери» стають об’єктами індустріального туризму, який інтенсивно
розвивається в ХХІ ст. і перетворюється на один із головних репрезентантів
креативної індустрії.
У цьому контексті П. Вірно зазначає, що істинний сенс культурної
індустрії розкривається саме в сучасну епоху когнітивного капіталізму, а
вся система виробництва і надання послуг набуває форми культуріндустрії
[2, с. 60-66].
У зв’язку з чим постає необхідність з’ясувати взаємозв’язок між
творчими й культурними індустріями в аспекті того чи є культурні індустрії
складовою креативних, або ж вони є самостійними феноменами і
поєднуються лише частково.
Культурна парадигми Web 2.0 також долає дихотомії: розвага – праця,
дозвілля – робота, які традиційно розглядалися як різні полюси людського
життя. З технологічної точки зору під Web 2.0 зазвичай розуміють масові
інтернет-сервіси, що дають можливість користувачам самостійно виробляти
контент (блоги, або інтернет-щоденники, статті, відео та фотоальбоми,
збірники посилань, фан-арт та ін.). Але також маніпулювати зв’язками між
своїми і чужими матеріалами в мережі і поширювати створене поза
спеціалізованими професійними інститутами через онлайнові соціальні
мережі. Найбільш характерними феноменами Web 2.0 є онлайнова бібліотека
«Вікіпедія», віртуальний світ Second Life, хостинг аматорського відео
YouTube і ін.
Оцінки Web 2.0 різні, але спільним є визнання того, що її введення
сприяє демократизації культури. А у культурному відношенні ця інтернетплатформа спричиняє радикальну зміну ролі споживача, або користувача,
який перестає бути тільки споживачем, а стає суб’єктом культурного
виробництва.
У цьому ракурсі можна розглядати інші явища культурної та креативної
індустрії серед яких діяльність фанатів, залучених до продукування
інформації, необхідної для відповідних продуктів і послуг цього типу
індустрій, створення фан-арту на основі оригінального твору, який набув ознак
«канону», діяльність «моддерів», що розробляють модифікації
комп’ютерних ігор; колективне «авторство» при створенні мережевих книг
або в проектах професійних літераторів, які викладають варіанти своїх текстів
для колективної «правки» і «дописування»; створення користувачами контенту
(фото, відео, музичних файлів) для мереж, побудованих як платформи з
призначеним для користувача контентом (такі платформи окупаються за
рахунок комерційної реклами [4].
Креативні індустрії виконуючи ряд функцій, впливають на сучасне
суспільство, формують новий ландшафт міського середовища, надають
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йому привабливості, створюють нові робочі місця і сприяють зростанню
самозайнятості населення, що в умовах нестабільної економічної ситуації є
додатковою підтримкою для розвитку економіки і в першу чергу міської.
Когнітивний капіталізм базується не лише на knowledge based economy,
а на нових general purpose technologies серед яких генетичні, біо,
інформаційно-комунікативні технології та технології бачення і сприйняття.
Всі ці технології стають основою розробки не лише культурних та креативних
індустрій, а й індустрій нового типу.
Всі ці нові «індустрії» здоров’я, персональних послуг, так звані «тілесні
індустрії», індустрія комунікацій та індустрія контенту, як вважає А. Корсані,
визначають і відображають сутність когнітивного капіталізму [3].
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ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОФОРМЛЕННЯ
СЦЕНІЧНОГО ПРОСТОРУ
ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
РОЗВІДКИ
Технічні засоби оформлення сценічного простору – це особливий світ,
зі своїми законами, секретами, зі своєю мовою. І водночас – це світ, що
постійно розвивається, не замкнутий, відкритий для зовнішніх впливів. Це,
безперечно, естетико-культурний феномен.
Для створення зорового та музичного образів сценічного твору
постановники користуються значним технічним арсеналом – технічними
засобами оформлення сценічного простору.
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Будь-які загальнодоступні місця – відкриті і закриті, стаціонарні і
тимчасові сценічні майданчики, а також будь-які площі та вулиці населених
пунктів, паркові та гірські ландшафти, небосхили і водні поверхні тощо є
публічним простором. Якщо у публічному просторі розгортається сценічне
дійство – шоу, концерти, вистави, театралізовані рекламні акції тощо, то таке
місце або ігровий майданчик під час проведення публічний заходів стає
сценічним простором.
Історія розвитку технічних засобів сягає у Стародавній світ. В міру
того, як людство просувалося вперед на шляху технічного розвитку,
змінювалися й механізми та пристрої для оформлення сценічного простору.
Цей набуток послугував основою для багатьох видовищ і використовується
й донині, тож немає нічого дивного в тому, що в найсучаснішому за засобами
виразності сценічному дійстві можна побачити техніку давно минулих часів.
Помилково вважати, що сьогодні людство вже вичерпало всі художні
можливості технічних засобів сцени, які були винайдені багато століть тому.
Але при цьому слід зауважити, що ретротехнології більш актуальні щодо
механічних приладів і устаткування. Для нинішньої освітлювальної, електро, аудіо-, піро-, пневмо-, аеро-, аромо- та іншої техніки процес її морального
старіння є послідовним і неухильним, бо в світі з’являються нові й нові,
сучасніші та зручніші в застосуванні технічні засоби й прилади. Більш того,
з кожним відрізком часу цей процес дедалі відчутніше прискорюється.
Сучасне сценічне мистецтво тісно пов’язане з науково-технічним
прогресом, культуротворча роль якого в розвитку сценічного простору
(театрального, музичного, хореографічного, естрадного, циркового та ін.)
незаперечна. Митці застосовують технічні новації, надаючи їм естетичні
функції, передусім не заради вдосконалення виробничих процесів, а для
збагачення мистецьких прийомів. Таким чином, технічні засоби оформлення
сценічного простору насамперед слугують інструментом художньої
виразності, засобом втілення творчого замислу постановників.
Естетичний потенціал наявного технічного арсеналу сценічного
простору різноманітний, багатошаровий і багато в чому непередбачуваний.
Пов’язані з різними видами сценічного мистецтва, технічні засоби
оформлення стали індикатором всіх естетичних перетворень, що
відбуваються в них. Сучасні сценічні постановки стали фактично синтезом
різних видів мистецтв, які, за відсутності цих засобів, часто замикалися б у
своїх «нішах», вкрай рідко перетинаючись.
Технічні засоби оформлення сценічного простору реалізують низку
ціннісних культуротворчих цивілізаційних функцій. Їх універсальність у
застосуванні синтезу різних видів сценічного мистецтва, що дає серйозний
поштовх для виникнення нових його жанрів, форм, напрямів, як, скажімо,
піротехнічні та лазерні шоу. Технічні засоби інтегрують сценічні мистецтва
в інші види мистецтв, наприклад, в архітектуру та дизайн; сприяють
посиленню естетичного та емоційного ефекту, що його справляє на глядачів
сценічне дійство.
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Сьогодні фахівці з технічних питань оформлення сценічних постановок
стають практично рівноправними учасниками творчого процесу – поряд з
іменами продюсерів, режисерів-постановників, художників-постановників
та артистів дедалі частіше згадуються імена художників зі світла,
звукорежисерів, назви компаній-виробників апаратури та тих, які
забезпечують її обслуговування.
Митці усіх жанрів – учасники творчого процесу – прагнуть якомога
швидше й повноцінніше втілювати на сцені досягнення науки і техніки,
різновекторно рухаючи мистецький прогрес. Світлові, голографічні,
піротехнічні ефекти, поліекрани, масштабні сценічні конструкції, мобільні
сцени і декорації, потужні звукопідсилювальні системи, ароматизатори
сценічного простору тощо – все це разом з виконавським мистецтвом
артистів забезпечує вплив на глядача і, в підсумку, успішність чи неуспішність
постановки.
Нинішній рівень розвитку технічних засобів і приладів та їх
застосування зумовив і народження нових форм масових мистецтв: поп-,
рок-музики та їх численних різновидів. Грамзапис і винайдення грамофонних
платівок сприяли швидкому поширенню культурної інформації серед
величезного кола людей. З поширенням електроінструментів поступово
змінювалося й визначалося мистецьке звучання джазу, року та сучасної
естрадної пісні. Розвиток звукопідсилювальних пристроїв дав можливість
виконавцям залучати на концерти значно ширше коло глядачів і слухачів і,
відповідно, справляти на них ще сильніше враження. Виникнення лазерних
технологій сприяло появі абсолютно нових візуальних жанрів мистецтва, а
телебачення надало можливість широко впливати на масову свідомість і на
масове мистецтво, що, по суті, продовжило справу, почату з винаходом
грамплатівки. Поступ робототехніки останнім часом спричинився до
роботизації декораційного оформлення сценічного простору як у закритих
приміщеннях, так і поза ними і навіть у повітряному просторі завдяки
застосуванню дронів. Науково-технічні досягнення у галузі кондиціювання
повітря зумовили появу нового жанру музичного мистецтва – аромоопери
(A ScentOpera). Список цей можна продовжувати практично нескінченно.
У найближчому розгляді весь технічний арсенал сценічного простору
можна розділити на стаціонарні та мобільні (тимчасові) засоби оформлення.
Звернімо увагу, що якщо питання історії і практики технічного забезпечення
сценічних майданчиків досить системно досліджується зарубіжними
фахівцями, то вітчизняні дослідження у цьому напрямку носять
фрагментарний та ситуативний характер. Особливістю таких дослідження є
акцент на стаціонарних театрально-концертних приміщеннях.
Користуючись нагодою, хочеться привернути увагу викладачів та
студентів, а також широку аудиторію читачів, небайдужих до сценічного
мистецтва до навчального посібника «Технічні засоби оформлення
сценічного простору», який цього року вийшов друком у Видавничому центрі
КНУКіМ. Поданий у виданні матеріал сфокусовано на засобах облаштування
та оформлення нестаціонарного сценічного простору, без яких неможливе
сучасне видовище.
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Зібрану до навчального посібника інформацію систематизовано за
двома напрямками-розділами: «Основні етапи розвитку сценічного простору
та його художньо-технічного оснащення» – 6 тем та «Сучасні технічні засоби
оформлення театралізованих дійств» – 9 тем:
1. Архітектура та засоби оформлення театралізованих дійств і вистав у
Стародавньому світі.
2. Технічний арсенал театралізованих дійств Київської Русі та
Середньовічної Європи.
3. Архітектура та театрально-декораційне мистецтво епохи
Відродження і Просвітництва.
4. Піротехнічне мистецтво в оформленні вуличних видовищ у
Російській імперії
5. Етапи становлення і розвитку звукозаписувальної та
звуковідтворювальної техніки
6. Світлотехніка сценічного простору.
7. Модульні сценічні конструкції і підлогове покриття.
8. Пневматичні конструкції і сценічний простір.
9. Візуальні засоби оформлення театралізованих заходів.
10. Піротехнічні засоби оформлення шоу-програм.
11. Генератори спеціальних ефектів.
12. Світлотехніка та лазерна техніка.
13. Мультимедійні технології.
14. Системи звукового забезпечення.
15. Електронні музичні інструменти.
Особливість видання, – системно підібраний ілюстративний матеріал –
біля шестисот кольорових рисунків, які увиразнюють текстову частину й
надають змогу краще запам’ятовувати вивчене.
Для зручності перевірки засвоєння викладеного матеріалу та у
відповідності до вимог Міністерства освіти і науки України до кожної з тем
авторка пропонує питання для самоконтролю, завдання для самостійної
роботи студента та тестові завдання з відповідями.
Безперечною перевагою посібника є наявність алфавітного
термінологічного словника – більше 250 дефініцій та чималого за обсягом
списку (більше п’ятисот) рекомендованих джерел для розширеного пошуку
інформації з означеної проблематики. Такий підхід сприяє пошуку корисної
інформації не лише з метою вивчення поданої для навчання інформації, а й
спонукає користувачів до науково-практичного дослідження.
Таким чином, посібник стане у нагоді в навчальному процесі при
підготовці молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів сценічного
мистецтва спеціальностей «Режисер театралізованих видовищ», «Менеджер
культурно-дозвіллєвої діяльності», «Режисер естради і масових свят»,
«Режисер драматичного театру» тощо. Розрахований він на студентів
середніх і вищих мистецьких навчальних закладів.
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ІГРОВІ МОДУСИ ТА КРЕАТИВ
ЯК КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТВОРЕННЯ
ТЕКСТІВ ПОСТФОЛЬКЛОРУ
В ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ
Комунікативна активність, що стала показником технологічного поступу
та загального соціокультурного розвитку суспільств, чимдалі стає
визначальною у зміні культурної парадигми сучасності, де під впливом медіасередовища формуються нові культурні практики, опосередковані
комунікацією. Провідне місце серед медіа-агентів належить інтернетмережі, яка репрезентує віртуальне інформаційно-культурне середовище,
що продукує власне знаково-символічне поле з особливою
інтерпретативністю та полісемантичністю. Адже медіа доби постмодерну
значно актуалізували, власне, саму гру зі значеннями, де кожен може
інтерпретувати повідомлення по-своєму, відповідно до присутньої картини
світу. Як слушно підкреслює Т. Лисоколенко, «гра в світі медіа відкриває
перед нами нові горизонти пропонованої або нав’язуваної нам реальності,
де фактично сама гра є реальністю» [1, с. 69]. Це середовище також визначає
та опосередковує собою виникнення нових, специфічних для інтернетдискурсу форм, видів і джерел гри при спілкуванні.
Саме інтернет-мережа привнесла в повсякденне життя комунікативні
практики спілкування у віртуальних соціальних мережах, які постійно
удосконалюються і розширюються, пропонуючи нові інструменти та
можливості для спілкування, нові формати і платформи самих мереж
(Facebook, Twitter, ВКонтакте, Google+), а окремі з них – Youtube, Instagram
володіють рисами фотохостингу, мікроблогу і соціальної мережі [3, с. 81].
Відмінною рисою інтернету як віртуального простору є те, що він
організований таким чином, що при наявності спеціальних навичок його можна
заповнювати будь-яким змістом, що в сукупності з поширенням технічних
пристроїв прийому і розповсюдження інформації та можливістю
моментального доступу в інтернет, створює ситуацію, в якій користувачів
спонукають до фіксації важливих подій життя, збереження моментів, які
видалися цікавими і вартими того, щоб бути показаними іншим, а також
створення власних текстів/творів, які в ігровій, креативній формі виражають
ті чи інші думки і твердження, позиції, зауваження/коментар. Сукупність цих
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чинників під дією практичного досвіду комунікації спричинила породження
феномену постфольклору інтернет-мережі, який опосередковується і
з’являється в процесі комунікативних практик індивідів. Варто зазначити,
що загалом поява постфольклору стала можливою в значній мірі під впливом
засобів масової інформації і комунікації, що трансформують традиційні
соціальні і культурні форми практик.
Тексти постфольклору ґрунтуються на засадах гумору, іронії, ігрової
комунікації, в основу якої в інтернет-мережі покладено принцип
гіпертекстуальності, який зазвичай створює ефект гри, коли кількість значень
початкового тексту розширюється завдяки формування змісту чи сюжетної
лінії самими користувачами та дописувачами. Більшість творів
постфольклору інтернет-мережі також характеризуються креолізованістю,
що передбачає одночасне застосування вербальних та іконічних знаків, а
також засобів інших семіотичних кодів, що у взаємодії цих компонентів
забезпечує цілісність всього твору. Широке застосування в творах
постфольклорного типу знаходять принципи гри значеннями, лінгвістичної
гри, які, ґрунтуючись на принципах полісемії та омонімії, створюють
каламбури [2, с. 317].
Поширювані в мережі твори постфольклору відбивають не лише
особливості інтернет-комунікації, але й за допомогою ігрових елементів
створюють вихід поза межі офіційно прийнятого регламентованого поля,
створюючи при цьому дотичність до табуйованих тем. Фактично ігрові
модуси постфольклорних текстів формують до певної міри карнавалізоване
середовище (М. Бахтін), виступаючи водночас комунікативними стратегіями,
в межах яких здійснюється пізнавальна та творча діяльність. Комунікант в
інтернет-мережі в такому випадку виконує функції і автора, і реципієнта,
тобто не тільки сприймає інформацію/тексти, а й сам створює їх, і саме в
обставинах такої активної залученості формується стан повноцінного
інтернет-спілкування.
В нових творах постфольклору (меми, демотиватори, картинкифотожаби) масове застосування креативу, гра сенсами і значеннями,
здійснювані користувачами в процесі інтернет-спілкування, до певної міри
пропонують й оновлений феномен гри, що повсюдно проявляється в
життєдіяльності суспільства, безпосередньо впливаючи на культуру в цілому,
поступово втягуючи її у власний ігровий простір.
Підвищена «стисненість» значень та ігрових конотацій в творах
постфольклору робить їх легко запам’ятовуваними, поширюваними та
впізнаваними, що прямо впливає на їх популярність в інтернет-мережі.
Глибина насичення такого постфольклорного твору різноманітними
значеннями дає можливість користувачам самостійного виокремлення
актуальних його змістів і закладених сенсів, дешифруючи їх і застосовуючи
на власний розсуд, та створюючи, тим самим, нові варіації творів. Яскравим
прикладом породження численних постфольклорних творів став популярний
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інтернет-мем «Почекун» (рос. «Ждун»), що завдячує своїм походженням
голландській художниці М. Ван Бріфорт, яка створила збірний образ
«гумункулус локсодонтус» у вигляді поєднання зображення людини, слона
та тюленя, надихнувшись образами людей, яких постійно можна зустріти в
чергах та залах очікування. В творчості інтернет-користувачів, особливо
пострадянського простору, цей мем «вписався» в численні фотоколажі,
демотиватори, фотожаби, актуалізувавши суспільно значимі месиджі,
обіграючи певні події та відомих осіб політикуму та медіа-простору.
Таким чином, інтернет-середовище на сьогодні є не лише сучасним
потужним каналом комунікації, але й цілісним соціокультурним простором,
що продукує нові культурні практики, насичуючи їх новими значеннями і
смислами. Постфольклорні твори, породжувані інтернет-мережею, завдяки
застосуванню ігрового принципу як комунікативної стратегії, та насичуючись
щоразу іншими креативними ідеями по відтворенню соціально значимої
інформації для учасників комунікативного процесу, стають окремим
сегментом культурної творчості, що продукує нові смисли і значення.
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МАНІПУЛЯТИВНІ ПРАКТИКИ СУСПІЛЬНОЮ
ВОЛЕЮ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Інтенсивний розвиток людства в умовах глобалізаційних зрушень
початку ХХІ ст. супроводжується деструктивними проявами маніпуляції
індивідуальною і суспільною волею, що активно використовується як на
рівні державних, так і недержавних інституцій. Саме відповідні практики
призвели до становлення і розвитку тоталітарних режимів, що стали
винуватцями масових репресій і соціальних катаклізмів у минулому столітті.
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Звернення до цієї проблематики дозволить якщо не вирішити означені
проблеми, то хоча б наблизитися до розуміння ймовірних напрямків їх
розвитку.
Глобалізаційні процеси у ХХ ст. в умовах посиленої індустріалізації,
технізації й інформатизації супроводжуються розширенням соціальної бази
суспільного воління через упровадження загального виборчого права.
Значний вплив на вироблення суспільної волі у цей період здійснюють і
громадські організації. У демократичних державах значний вплив на суспільне
волевиявлення справляють і представники економічної та наукової еліти.
Розширення бази суспільного волевиявлення у вказаний період виявило
й значні ризики у розвитку соціуму. Це пов’язане з тим, що «всезагальні права –
такі, як «права людини і громадянина», – набуваються за інерцією, задарма і
за чужий рахунок, роздаються всім порівну і не вимагають зусиль»
[4, с. 193]. Якщо завоювання цих прав пов’язане головним чином з
діяльністю «творчої меншості», то використання всезагальних прав
переходить до рук «масової» людини, яка часто нехтує ними, навіть не
усвідомлюючи, скільки зусиль пішло на їх здобуття. У минулому аристократ,
який володів особливими правами, у будь-який момент був готовий
відстоювати їх силою. Натомість сучасна людина «масового типу» часто
прагне звести нанівець виявлення будь-яких власних зусиль у суспільній
сфері. Подібні тенденції простежуються і в знеціненні самої ідеї демократії
як форми суспільної організації у державах Азії, Африки, Латинської
Америки, Східної Європи, де демократичні конституції були прийняті після
падіння авторитарних і тоталітарних режимів.
На якісно новий рівень суспільне волевиявлення виходить в
інформаційному суспільстві, де глобальні системи комунікацій дозволяють
швидко поширювати інформацію по усій земній кулі. При цьому суб’єктом
суспільного волевиявлення стає вся людська цивілізація. Однак, в умовах
інформаційного суспільства можна не тільки швидко поширювати
інформацію, а й спотворювати волевиявлення мільйонів людей через
інформаційні маніпулятивні практики. Скажімо, якщо в нацистській
Німеччині «гебельсівській» машині пропаганди довелося не менше семи
років зомбувати населення для обґрунтування необхідності загарбницьких
воєн, то путінському режиму в Росії було достатньо декількох місяців
масованої пропаганди у засобах масової інформації, щоб обґрунтувати
необхідність агресії в Україні.
Маніпуляція індивідуальною і суспільною волею в умовах
інформаційного суспільства відбувається через нівеляцію свідомого
суб’єкта соціальної активності, домінування несвідомих ірраціональних
чинників соціальної активності, спрямування бажань, прагнень, почуттів та
ідей на досягнення цілей суб’єкта навіювання та маніпуляції, прагнення
якнайшвидше втілити на практиці ці бажання. Останнє пов’язане з тим, що
феномен навіювання є короткотривалим явищем. Об’єкти маніпуляції можуть
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доволі швидко позбавлятись ілюзій і в такому стані стають небезпечними
для самого маніпулятора. Можлива й довготривала маніпуляція волею
індивіда й соціальної групи. Такий тип маніпуляції поведінкою людини
властивий для тоталітарних сект. У його процесі використовується
довготермінове навіювання через ізоляцію адептів секти від «зовнішнього
світу» й перманентне їх введення у стани навіюваності через повторення
відповідних молитов та інших практик.
Свого часу Г. Лебон до основних механізмів поширення суспільних
вірувань відносив ствердження, повторення, зараження [3, с. 200]. Однак, ці
механізми використовуються не тільки для поширення знань, переконань і
вірувань, а й у маніпулятивних практиках індивідуальною й суспільною волею.
Нагадаємо з цього приводу маніпуляцію волею римського суспільства
Катоном Старшим, який протягом багатьох років закінчував свої промови у
сенаті висловлюванням «Карфаген має бути зруйнований».
Вказані механізми найбільшої сили набувають за умови
харизматичності суб’єкта маніпуляції. Харизматичність у науковій літературі
так само має давню традицію. Отримавши свого часу назву «чарівності»
(Г. Лебон), харизматичність як ознака соціальної активності може базуватися
на цілком протилежних почуттях, як-от захопленні кимось чи страхом перед
ним. Типовими носіями харизми, за М. Вебером, були пророки, які досконало
володіли здатністю до емоційної проповіді. Сутнісною ознакою харизматичності
є її безпосередній вплив на інших суб’єктів соціальної активності. Якщо
харизматичного політика на деякий час вилучити зі сфери безпосереднього
впливу на маси, то він втрачає унікальність свого впливу.
Схильність до навіюваності з необхідністю пов’язана з практикою
розгортання вольового наміру. Основною умовою впровадження такого типу
психотехнік, на думку О. Бахтіярова, є досягнення «стану пробудження волі»,
коли людина може керувати своєю і чужою свідомістю й поведінкою,
присвоюючи нові назви раніше невизначеним і неусвідомленим
переживанням. Більше того, чіткість імен або назв операцій, що дозволяють
перетворювати одні імена на інші, дозволяють сформувати нові психічні
реальності і переносити їх у культуру, створюючи нові можливості для
управління психічними процесами [1, с. 29]. Нові імена і правила їх взаємного
перетворення актуалізують вольові зусилля для досягнення передбачуваного
результату, дозволяючи таким чином маніпулювати чужою свідомістю.
У сучасному інформаційному просторі активно використовується і
механізм присвоєння імені «Іншого» як спосіб маніпуляції індивідуальною
і суспільною волею. Красномовним втіленням такої маніпулятивної практики
є метаморфоза найменування українців у російських засобах масової
інформації, коли за декілька тижнів у 2014 р. найменування українців як
«братнього народу», яке вживалося щонайменше декілька десятиліть, було
замінене на «фашистів» або «бандерівців». Натомість окупаційні російські
війська у Криму і на Донбасі почали позиціонуватися як «ввічливі люди».
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Механізм присвоєння імені «Іншого» у російському інформаційному
просторі втілився у широкій експлуатації «мови вітчизняної війни». Йдеться
про використання у ЗМІ мовних штампів «масові розстріли», «українські
фашисти», «київські карателі», «геноцид російськомовного населення» та
ін. Така пропаганда, за твердженням Л. Гудкова, зробила неможливою
ідентифікацію російського обивателя з «нелюдьми» (фашисти – не люди),
руйнувала саму можливість передрозуміння, а відтак сформувала апріорну
ворожу установку, блокуючи подальшу комунікацію. Цей бар’єр – «свої/
чужі» – у соціальному контексті більш важливий, ніж власне ідеологічні і
партійні погляди і розбіжності, які поділяють не більше 35-40 % населення
[2, с. 81]. Якщо протистояння на рівні ідеологічних і партійних розбіжностей
зазвичай охоплює лише частину населення, то вольовий стан мобілізаційної
готовності через протистояння «свій/чужий» охоплює практично все
населення держави.
Ще одним важливим механізмом маніпуляції вольовою активністю
О. Бахтіяров називає маніпуляцію через «поле уваги». Якщо увага людини
заповнена декількома фігурами, то все інше розчиняється на їх тлі. Те, що
потрапило в поле уваги, перетворюється у модель Всього. У таких умовах у
психіці усі інші явища поступово відходять на задній план [1, с. 29]. У зв’язку
з цим з метою маніпуляції індивідуальною і суспільною волею активно
використовується переведення одного з інформаційних приводів у центр
«поля уваги» задля переорієнтації суспільної уваги з більш нагальних проблем
соціуму.
Цей механізм маніпуляції суспільною волею був широко
відпрацьований ще в Міністерстві народної освіти і пропаганди нацистської
Німеччини на чолі з Й. Геббельсом. Зокрема, маніпуляція з «полем уваги»
використовувалася нацистами під час «підстрахування брехливих
повідомлень правдивими». Така інформація засвоювалася достатньо легко
не тільки «підготовленою» внутрішньою аудиторією німецького суспільства,
а й певними колами антигітлерівської коаліції. Про це свідчать непоодинокі
голоси симпатиків нацистів у Франції, Великобританії, які закликали
«зрозуміти інтереси Гітлера».
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ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЇ «НЕТОКРАТІЇ» НА ЗМІ ТА
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНУ СТРУКТУРУ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
Серед багатьох концепцій інформаційного суспільства (концепції
«меритократії», «інфократії», «діджіталдемократії», «теледемократії»,
«кібердемократії» та ін.) найбільший вплив на ЗМІ та соціально-політичну
структуру сучасного глобалізованого світу справляє концепція «нетократії»
шведських дослідників Олександра Барда та Яна Зодерквіста. Зазначену
концепцію вони виклали у своїй вкрай дискусійній праці «Netократія. Нова
правляча еліта та життя після капіталізму» [1].
Перш за все, відзначимо, що праця О. Барда та Я. Зодерквіста виконана
у контексті т.зв. «інформаційної парадигми», яка, на думку її авторів,
формується під впливом сучасної інформаційної революції. З цього приводу
вони слушно зазначають: «Кожен, кому зрозуміло, яку роль домінуючі
інформаційні технології відігравали в історичному процесі, і хто розуміє
внутрішню динаміку функціонування цифрових мереж, має найкращі шанси
для розуміння ключових аспектів сучасної революції». А далі вони роблять
дві заяви, які вартують особливої уваги. По-перше, що «нова соціальна,
культурна та економічна парадигма», до якої, на наш погляд, слід додати і
політичну парадигму, «набуває реальних обрисів», а «головною рушійною
силою цього процесу є революція, що триває у сфері інформаційного
менеджменту», зокрема «дигіталізація та дивовижно швидкий розвиток
електронних мереж». Наслідком цього стають «радикальні зміни в
інтелектуальному середовищі», що примушує людей «серйозно корегувати
свою поведінку» [1, с. 38-39].
О. Бард і Я. Зодерквіст слушно вважають, що передумовою і наслідком
формування інформаційного суспільства, головним чинником епохальних
змін і зрушень в усіх сферах суспільного життя, зокрема в політичній,
виступає швидкий розвиток ЗМІ та інформаційної мережі. Існування Мережі, –
наголошують вони, – це факт, з яким не можна не рахуватися. Мережа змінює
практично все в нашому житті. Під Мережею вони мають на увазі мережеві
технології кінця ХХ ст., і в першу чергу – Інтернет. «Інтернет, – слушно
зауважують вони, – це щось зовсім нове. Засіб, завдяки якому практично
будь-яка людина після відносно невеликих інвестицій в обладнання та за
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допомогою кількох простих дій може стати одночасно і творцем, і
споживачем тексту, образів та звуків. Важко собі уявити що-небудь більш
могутнє. У Мережі ми всі і автори, і видавці, і продюсери. Наша свобода
самовираження колосальна, а аудиторія неоглядно велика. Простим
натискуванням кнопки будь-яка інформація стає негайно доступною.
Масштаби розвитку цього засобу комунікації не мають собі рівних» [1, с. 28].
Дійсно, швидкий розвиток інформаційних мереж призвів до
радикальних змін щодо місця і ролі ЗМІ у всіх сферах суспільно-політичного
життя. «Засоби масової інформації, – підкреслюють О. Бард та Я. Зодерквіст, –
зажили своїм власним життям, формуючи засади для нової владної структури,
і почали все більше набувати характеристики парадигми інформаційного
суспільства та його правлячого класу – нетократії». Більше того, «ЗМІ
привласнили собі роль кураторів політичної арени, і таким чином,
здійснюють тотальний контроль над політичними процесами в
інформаційному суспільстві, у повній відповідності з принципами
«нетократії». Підсумовуючи, шведські дослідники слушно зазначають:
«Унаслідок переходу від капіталізму до інформаційного суспільства влада
покидає салони буржуазії і переміщується у віртуальний світ, де напоготові
руки нової еліти – нетократії» [1, с. 75-76, 104].
Так хто ж такі «нетократи», як вони впливають на ЗМІ та яку роль
відіграють та будуть відігравати в соціально-політичній структурі
інформаційного суспільства в глобалізованому світі?
Нагадаємо, що словосполучення «нетократія» складається з двох слів:
англійською «net» («мережа») і грецькою «kratos» («влада»), отже, означає –
«влада мережі». Шведські дослідники тлумачать поняття «нетократія»
надзвичайно широко і за їх визначенням, це: по-перше, «новий суспільний
лад», який формується в процесі становлення соціально-політичної структури
інформаційного суспільства в глобалізованому світі; по-друге, «новий
правлячий вищий клас», «новий гегемон інформаційної ери», «нова правляча
еліта», «мережева еліта», «вузьке коло обраних»; по-третє, ЗМІ та
інформаційні мережі вищих рівнів та ін. [1, с. 53, 104, 202, 212].
Перш за все, слід відзначити, що особливістю нетократичної системи
є її досить складний характер. За твердженням шведських дослідників, вона
складається з трьох основних елементів або «трьох центральних фігур
нетократичної системи». Однією з них вони вважають т. зв. «етерналістів»,
назва яких походить від англійського слова «eternal», що означає «вічний,
постійний, безперервний». Під «етерналістами» вони мають на увазі тих
вчених, які розуміють і трактують нетократичне суспільство і світ у цілому
як «єдину всеохоплюючу органічну мережу, в якій кластери генів і мемів
становлять її вузли». До другої групи нетократичної системи вони відносять
т. зв. «нексіалістів», чия назва походить від латинського слова «nexus», тобто
«пов’язаний разом». Нарешті, третю, «найбільш могутню групу» нетократів
становлять т. зв. «куратори». Характеризуючи місце, роль і взаємодію
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зазначених «нетократичних категорій», О. Бард та Я. Зодерквіст зазначають:
«Куратори вказують нексіалістам шлях, у той час як їх спільний погляд на
світ формується філософами нетократичного суспільства – етерналістамианалітиками. На взаємодії цих трьох ролей і побудоване нетократичне
суспільство. Якщо порівняти цю структуру з капіталістичною ієрархією,
можна побачити, що куратори посідають місце політиків, нексіалісти
приходять на зміну підприємцям, а етерналісти замінюють вчених»
[1, с. 120-121].
Тут доречним буде навести думки щодо нетократів та нетократії і
деяких вітчизняних вчених. Зокрема, О. В. Зернецька досить влучно зазначила:
«Якщо погодитися з висловом видатного канадського вченого М. Маклюена,
«що світ перетворився на глобальне село», то правильними є й слова
американського професора комунікації Б. Бегдекіена стосовно магнатів у
сфері мас-медіа: «Це – хазяї глобального села» [2, с. 72]. Подібну точку
зору висловив В. М. Щербина: «Саме мережна монополія на ексклюзивне
знання робить нетократію панівним класом інформаційного суспільства.
Буржуазія при цьому займає таке ж вторинне положення як аристократія в
капіталістичному суспільстві, вона створює умови виникненя нетократії,
легалізуючи право власності на ідеї й інтелектуальний капітал» [4, с. 130].
Тут, однак, варто згадати ще й власників ЗМІ, адже «суб’єктами і основними
носіями інформаційної влади є ЗМІ, наукові й освітні інститути» [3, с. 7].
До заслуг О. Барда та Я. Зодерквіста можна віднести і те, що вони
намагалися «розібратися у витоках та сутності не лише нової еліти –
нетократії, а й нового нижчого класу – конс’юмтаріату». Пропонуючи цю
назву, вони пояснюють, що вона походить від англійського словосполучення
«consumer proletariat» (англ. «consumer» – споживач), що означає
«пролетаріат споживачів». Свою позицію щодо цього питання вони виклали
так: «Розмірковуючи про новий пануючий клас нетократії, ми передбачаємо
існування його тіні-антитези – нового поневоленого класу, який при
капіталізмі займав позиції, що належали пролетаріатові. Питання у тому, які
якості будуть характеризувати і, отже, визначати людей, котрі опиняться в
підкоренні у нетократів». При цьому шведські дослідники роблять наступні
висновки: «Визначальною характеристикою нового нижчого класу вже не є
його функція сировини або витратної статті для підприємств правлячого
класу, оскільки раніше пригноблені стають споживачами. Сутність не у тому,
що виробляє нижчий клас, і чи виробляє взагалі, а у тому, що він споживає,
і що навіть більш важливо, споживає взагалі. Пролетаріат в інформаційному
суспільстві, у першу чергу і перш за все, призначений для споживання, за
нашою термінологією, стає конс’юмтаріатом. Його роль у виробничих
процесах допоміжна, а процес споживання продуктів виробництва
регулюється зверху» [1, с. 122, 128].
У цілому можна погодитися з наведеними висновками. Однак,
по-перше, виникають заперечення або щонайменше сумніви щодо
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твердження шведських дослідників про допоміжну роль пролетаріату у
виробничих процесах та їх намагання обмежити його участь у суспільному
житті виключно чи переважно споживацькими функціями. А, по-друге,
здається малоймовірним, щоб конс’юмтаріат погодився на відведену йому,
по суті справи, чотирьохрядну (після кураторів, етерналістів та нексіалістів)
роль в соціально-політичному житті інформаційного суспільства у сучасному
глобалізованому світі.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В МУЗИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ
Інформаційні технології є невід’ємною частиною життя нинішнього
соціуму. Це стосується і музичної індустрії. Робота музикантів зараз не
обходиться без допомоги комп’ютерних, електронних та інформаційних
технологій. Завдяки використанню ІТ в музичній індустрії музика у вигляді
інформації розповсюджується по всій країні та світі.
Інформаційні технології забезпечують збирання, зберігання, обробку,
висновок і поширення музичної інформації за допомогою виробничих
процесів та програмно-технічних засобів.
Музична індустрія – поняття, під яким зазвичай розуміють сукупність
підприємств з виробництва і поширення музичних записів. Серед чисельних
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фахівців та організацій, задіяних у музичній індустрії, виділяють: музикантів,
що компонують або виконують музику; фахівців та компанії, що займаються
звукозаписом, а також їх продажами; менеджерів та компанії, що займаються
організацією живих виступів; менеджерів, що займаються просуванням
кар'єри музиканта; компанії теле- і радіомовлення.
Завдяки ІТ відбувається всесвітній обмін музичними композиціями,
інформацією, музичними підручниками, проводяться різноманітні
відеоконференції, відбувається міжнаціональний обмін знаннями, новітніми
досягненнями в музичній індустрії, висвічуються через прямі трансляції
визначні події, концерти та інші заходи.
Одним з нових розповсюджених видів музичної діяльності за
допомогою інформаційних технологій є онлайн уроки, що проводяться за
допомогою таких ресурсів як, наприклад, YouTube та Skype. Це в значній
мірі допомагає піднімати професійний рівень музикантів нашої країни.
Взявши за приклад професійне життя музикантів джазового напряму України –
роки навчання та саму музично-виконавську діяльність, – інформаційні
технології значно полегшують процес формування навичок, знань виконавця
та його подальшу музичну діяльність. Ще однією причиною необхідності
ІТ в музичному середовищі є те, що не в усіх містах нашої країни є
професійні викладачі джазу з тих чи інших інструментів, викладачі, що
володіють виконавством сучасних стилів та прийомів гри, а завдяки ІТ та
рекламі можна знайти гідного майстра, і взяти в нього урок. Це виводить на
новий рівень професійні навички виконавців та допомагає в питанні
міжрегіональної та міжнаціональної комунікації музикантів.
Оскільки в Україні майже немає власних навчально-методичних
посібників з джазової музики велику роль відіграють електронні ресурси.
Стають розповсюдженими в останнє десятиліття по всьому світі старі і
створюються нові електронні бібліотеки для музикантів, в яких зібрана
нескінченна кількість нот, навчально-методичних посібників, біографій та
монографій музикантів, відео та аудіо шкіл, документальних фільмів тощо.
До таких посібників відносяться: збірки Холла Леонарда та Джеймса
Аберсольда, в яких зібрані ноти джазових стандартів, для них мінусовки та
записи творів в оригінальному звучанні; підручники Джона Колтрейна «Школа
імпровізації для саксофону», цикл документальних фільмів Олексія
Козловського «Історія джазу»; відео та онлайн школа Боба Столоффа; збірки,
що допомагають оволодіти виконавством у певних стилях, наприклад цикл
збірок Девіда Бейкера «Як грати бібоп», та багато інших.
В даний момент інформаційні технології майже не використовуються
викладачами в професійних учбових музичних закладах, оскільки держава
не забезпечує викладачів та учнів необхідними для цього технічними
засобами. Це гальмує розвиток нових кадрів в музичній індустрії, оскільки
в нашій країні на низькому рівні знаходиться видавництво професійних
учбових матеріалів і без використання ІТ викладачі, як і студенти, знаходяться
в інформаційному «вакуумі».
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Музична індустрія є одним з найпоширеніших та найбільш вживаних
продуктів на світовому ринку. Музика оточує людей скрізь і через
інформаційні технології, перетворюючись на культурну індустрію, сприяє
економічному розвитку країни, оскільки безліч українських музикантів може
популяризувати продукт своєї творчості, продаючи його як в Україні, так і
за кордоном.
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ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ
ЯК ФОРМА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАУКОВОЇ
СПАДЩИНИ МИКОЛИ ТКАЧА
Наукова бібліотека – важливий інформаційний підрозділ університету,
що надає вільний та необмежений доступ до інформації, сприяє задоволенню
сучасних інформаційно-бібліографічних потреб читачів.
Важливим напрямом діяльності бібліотеки є виявлення, систематизація,
наукове опрацювання та популяризація здобутків науково-педагогічного
складу вишу. Результати роботи подаються у серії персональних
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бібліографічних посібників «Вчені КНУКіМ» (заснована у 2013 році).
Діяльність, пов’язана з пошуком інформації, упорядкуванням та укладанням
бібліографічних покажчиків, сприяє популяризації культури та мистецтва,
допомагає розкрити творчий та науковий доробок видатних особистостей в
історії української культури.
Станом на початок 2017 р. вийшло друком 4 видання серії: «Долбенко
Тетяна Олексіївна», «Скнарь Олександр Іванович», «Медведєва Валентина
Миколаївна», «Ткач Микола Михайлович». Структура покажчиків ідентична:
передмова, основні дати життя та діяльності, список друкованих праць,
література та електронні ресурси про діяльність, допоміжні покажчики.
Розділ «Наукова школа» містить характеристику напрямів наукових
досліджень вчених та бібліографічні описи дисертаційних робіт, захищених
під керівництвом та за їхнім опануванням.
Четвертий випуск серії підготовлено до 75-річного ювілею кандидата
історичних наук, професора Миколи Михайловича Ткача. Структурно
покажчик складається із 7 частин, довідкового апарату та додатків. Матеріали
покажчика всебічно розкривають наукову, педагогічну, просвітницьку,
фольклорну, етнологічну діяльність Миколи Ткача; із можливою повнотою
відображають публікації вченого за період з 1966 року до листопада 2016 рр.
Покажчик містить опис 787 праць, серед яких: поетичні збірки, фольклорноетнологічні та наукові праці, збірки українських народних пісень, статті та
публікації у періодичних виданнях та виданнях, що продовжуються. Принцип
упорядкування матеріалів – тематично-хронологічний [3].
Допоміжний апарат містить: передмову «Від укладачів», таблицю
основних дат життя та наукової діяльності Миколи Ткача, іменний покажчик,
алфавітний покажчик назв окремих видань; список періодичних видань, зміст.
Електронний аналог покажчика представлено на сайті в розділі «Видання
бібліотеки».
Сучасний світ неможливо уявити без інформаційних технологій,
електронних сервісів, програм та продуктів, які активно розвиваються і
допомагають бібліотекам створювати проекти у нових форматах. Прагнення
бібліотеки підвищити рівень поширення інформації про наукову спадщину
вчених університету призвело до бажання створення нової – електронної
форми рекомендаційної бібліографії – бібліотрансформера.
Бібліотрансформер – максимально повна фактографічна та
бібліографічна інформація про об’єкт бібліографування, розміщена з
використанням різних форм і засобів. Поняття «трансформер» з’явилося
наприкінці ХХ ст. в значенні «видозмінюваний». У перекладі з англійської
мови – transformer – термін, що позначає предмети, які шляхом
трансформацій змінюють не лише форму, а й функцію. Нині поняття
«трансформер» вживається стосовно не лише предметів, а й бібліографічних
посібників.
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Бібліотрансформер «Не осквернись, душа моя, у слові…» присвячений
творчості письменника, кандидата історичних наук, професора кафедри
культурно-дозвіллєвої діяльності КНУКіМ Миколи Ткача. На даний час
складається із 4 модулів:
1 модуль. Біобібліографічний покажчик «Ткач Микола Михайлович».
2 модуль. Розгорнута віртуальна виставка «Микола Ткач. Грані» [1].
Чотири розділи електронної виставки розповідають про чотири грані
творчості митця: поезію, етнологічні розвідки, наукові реконструкції та
культурницькі проекти. Представлені на виставці 15 книг згруповані у трьох
розділах. Блок-характеристика певної книги містить: бібліографічний опис,
фото обкладинки, 4-5 сканованих сторінок, які якнайповніше розкривають
її зміст. Важливою складовою виставки є цитати відомих українських
письменників та діячів культури і мистецтва про презентовані книги. Головна
ідея виставки викладена у гаслі: «Про книги Миколи Ткача зайве говорити –
потрібно читати!».
3 модуль. Стрічка часу «Таїна книг Миколи Ткача», що містить
хронологічно систематизований матеріал про 48 книг письменника. Шкала
часу, створена за допомогою сервісу TimeToast, містить: фіксований рік
виходу певної книги, фото обкладинки, бібліографічний опис та коротку
характеристику. Крім відомостей про книги, на шкалі зроблені посилання на
ресурси мережі Інтернет, пов’язані з презентаціями книг та відображені
відзнаки і нагороди за творчу діяльність.
4 модуль. Відео-урок «Спочатку було Слово…». Складові відео:
розповідь Миколи Ткача про виконані ним наукові реконструкції
давньоруських пам’яток; фрагменти віршованого перекладу «Слова о полку
Ігоревім» та «Остромирового Євангелія» сучасною українською
літературною мовою.
Отже, місією бібліотеки КНУКіМ є інформаційне забезпечення
навчально-дослідного процесу, створення умов доступу користувачів до
різних видів інформації.
Бібліографічні покажчики – важлива джерельна база для вивчення
історії української культури, науки та персональної національної
біобібліографії. Об’єктивне дослідження історії культури неможливе без
вивчення життя та діяльності видатних вчених і діячів культури та мистецтва.
Створення нової електронної форми рекомендаційної бібліографії –
бібліотрансформера, допомогло більш цікаво та інтерактивно висвітлити
внесок вченого у вітчизняну та світову науку. Представлені видання Миколи
Ткача можуть слугувати ґрунтовною джерельною базою для багатовекторних
досліджень у різних галузях знання.
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