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СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК 
СТИМУЛЮВАННЯ ЗМІН У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Сьогодення країни характеризується, крім надзвичайно гострої 
ситуації в політичній, економічній, а останнім часом, зважаючи й на 
пору року, і комунальній складовій, значною соціально-психологіч-
ною напругою, позаяк низький рівень соціального захисту переважної 
більшості українського населення, кореляція його заробітної плати та 
оплати комунальних послуг, автоматично породжує високу нестабіль-
ність у країні. У зв’язку з цим культурна діяльність чи будь-який її ви-
мір, вимагатиме від організаторів івент-програм використовувати всі 
можливі засоби впливу на учасників будь-якого заходу, аби установа 
соціокультурної сфери задовольняла не лише якийсь один прагма-
тичний аспект, але й допомагала вирішувати питання своєрідної ре-
лаксації, послаблення негативного тиску суспільних обставин. 

Відтак формами, які можуть використовуватися в практиці цієї ді-
яльності, є, найперше, інформаційні, здатні пояснити людині не лише 
сутність проблеми, але й оптимальні шляхи її розв’язання. Напри-
клад, на Закарпатті, зважаючи ще й на дію іноземних засобів масової 
інформації, є достатньо інформації й про безліч питань, які хвилю-
ють сьогодні пересічного регіонального українця, причому не лише за 
допомогою різноманітних ЗМІ, які можуть маніпулювати суспільною 
свідомістю, але й через більш прагматичні чинники: родичів та дру-
зів, які проживають зовсім недалеко і є носіями такої інформації. Це й 
майже постійні поїздки до іншої сусідньої країни в межах так званих 
«коридорів вихідного дня», або будь-яких інших аналогічних засобів, 
які суттєво впливають на свідомість українського населення. І форму-
вати в даних координатах патріотичну чи будь-яку іншу громадян-
ську складову є достатньо проблематичним. Тому саме за допомогою 
різноманітних форм соціокультурної діяльності можливо, принайм-
ні, послабити тиск наявної інформації, акцентуючи увагу, приміром, 
на позитивних аспектах реформи місцевого самоврядування та дії 
територіальних громад, популяризуючи кращий досвід останніх, що 
може стати важливим чинником зміни ситуації на краще, адже відте-
пер лише громада є фактично альфою і омегою соціальної активності 
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кожного і від кожного залежатиме факт покращення його власного до-
бробуту, вирішення ряду інших організаційних проблем. 

Важливого значення набуває сьогодні в країні та її регіонах і мовне 
питання, яке в обставинах поліетнічного Закарпаття також стає потуж-
ним чинником не лише збереження етнічних національно-культур-
них ознак, але й знаковим показником політичної культури населення, 
міцності та глибини його історичної пам’яті, розуміння сутності якого 
є запорукою стабільності країни, її позиціонування у світовому куль-
турному просторі тощо, позаяк збереження національної складової 
завжди було і залишається ознакою ідентифікаційної характеристики 
будь-якого етносу чи нації. Водночас наявність держави спонукає, та й 
зобов’язує, цей культурний конгломерат етносів із розумінням стави-
тися до державних, зокрема й її мовних пріоритетів.

Широкий потенціал різноманітних культурних форм, у яких би 
відтворювалась сутність ідентифікаційних характеристик кожного 
етносу, що співіснує з титульною нацією країни, є вкрай потрібним 
стимулом у цій роботі. Відтак безліч культурних форм, які активно 
впроваджуються в практику будь-якого навчального закладу, а надто 
коледжу культури і мистецтв чи його більш високих організаційних 
форм, стає знаковою справою усіх тих, хто займається чи переймається 
цими питаннями.

Потрібно звернути увагу, у контексті розгляду зазначеного питан-
ня, й на ще один його надзвичайно важливий аспект, а саме: сучасна 
шкільна молодь, як майбутнє нації, виховується чи, правильніше зау-
важити, формується переважно за допомогою ігрового чинника, який 
не завжди можливо ефективно використати в практиці інших куль-
турних вимірів та вікових меж. Адже для більш високого рівня потен-
ційної, вже фахової гри, потрібен  певний інформаційний контекст 
(матеріал), на підставі якого й можливо реалізовувати навіть й ігрову 
складову. А це однаково ставитиме на порядок денний питання для 
усіх тих, хто спрямований лише на ігровий аспект інформації, почи-
нати шукати відповідний інформаційно-культурний контент. Інакше 
результату від таких занять не буде.

Ця ситуація вимагає й формування нового типу педагога, здатного 
працювати в значно змінених, політично загострених умовах, а також 
швидко переорієнтовуватися в запропонованих обставинах, вимагати-
ме нових підходів і до підвищення кваліфікації тих, хто працює, у час 
фактично згорнутої державної мережі підвищення кваліфікації. І це 
ще одне важливе питання сучасності, без розв’язання якого складно 
впевнено рухатися вперед. 

Відтак фахівці, яких готують в сучасних закладах вищої освіти, 
повинні бути готовими не лише до нових ситуативних обставин їх 
майбутньої професійної діяльності, але й здобути необхідні навички 
роботи з фактично новим для них соціальним контентом, з новим по-
глядом на клуб чи бібліотеку, які, до того ж, не можуть реально кон-
курувати з молодими людьми, потенційними відвідувачами установ 
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культури, навіть за рівнем їхньої інформаційної оснащеності. Тож 
покращення матеріально-технічної бази сучасної установи культури, 
зміна її навіть зовнішнього вигляду та підготовка нового типу фахів-
ця, здатного враховувати сучасні швидкі зміни і  виклики, і має стати 
знаковим результатом державної освітньої і культурної політики на 
найближчу перспективу. 
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науковий керівник – доктор історичних наук, 
доцент Пустовалов С. Ж.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКСПОЗИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ

Подієва культура безумовно пов’язана зі стрімким розвитком 
івент-індустрії. Музей як соціально-орієнтований інститут активно 
використовує практику організації івент-заходів задля реалізації своїх 
соціальних завдань та функцій, і водночас формує свою специфічну 
культуру їх проведення. Презентації, концерти, музичні вечори, по-
кази мод стали невід’ємними елементами сучасної подієвої культури. 
Експозиційний простір заразом є середовищем їх реалізації. 

Дослідженням дозвілля та деяких аспектів івент-культури в музеї 
присвячені праці українських дослідників: С. Виткалова та Н. Бояр [3], 
А. Путро [6], Ю. Борисенко [2]. Зокрема С. Виткалов та Н. Бояр висвіт-
люють регіональні культурні практики музеїв Рівненщини. Предме-
том досліджень А. Путро є туристично-дозвіллєва діяльність музейних 
закладів. Ю. Борисенко зосереджує свою увагу на культурно-освітній 
практиці музеїв під відкритим небом – скансенів. Предметом дослі-
джень є експозиційне середовище в контексті розвитку музейної по-
дієвої культури як один із засобів її реалізації. Науковий інтерес ви-
кликають і трансформаційні процеси предметно-експозиційного 
середовища загалом.

Як відомо, експозиційний простір завжди слугував місцем реаліза-
ції дозвіллєвих потреб людства та культурної рефлексії. Починаючи 
з І ст. до н.е. римські вельможі та римські завойовники-тріумфатори 
будували спеціальні заміські будинки – вілли, які являли собою вели-
чезні споруди з 30 чи 40 кімнат. Вілли прикрашали кольорові рельєфи, 
копії грецьких скульптур, картини, вишукані дерев’яні меблі. Вони 
слугували місцями відпочинку та проведення дозвілля заможних рим-
лян [1, 33].
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У епоху Відродження такі протоекспозиційні форми як антиква-
ріум (лат. antiquarium) та студіоло (лат. studiolo) також були місцями 
проведення вільного часу. За словами дослідниці М. Майстровської: 
«Студіоло, насамперед, являли собою зали для дозвілля з величезною 
бібліотекою, до яких згодом почали додавати картини, скульптури, 
колекції гемм, медалей тощо» [5, 91]. 

Аналізуючи сучасну історію артдилерства, можливо виокремити 
ще один цікавий факт, який дає можливість прослідкувати історич-
ний зв’язок івент-подій із експозиційним середовищем. Дослідник 
мистецтва Ф.Гук у книзі «Галерея пройдисвітів: історія мистецтва й 
арт-дилерів» зазначає: «У 1736 році Джонатан Таєрс уперше почав ви-
ставляти витвори мистецтва в розважальних садах Воксгол-гарденс у 
Лондоні…Охоча до розваг та розслаблена публіка із задоволенням ми-
лувалася творами мистецтва і здійснювала мистецькі покупки» [4, 45]. 
Отже, з початку ХVIII ст. розвиток експозиційного середовища відбу-
вається паралельно із застосуванням івент-технологій. Така практика 
давала можливість збільшити аудиторію, кількість потенційних від-
відувачів, а також мала комерційну мету.

Тому не дивно, що невід’ємним елементом діяльності музейних 
закладів сьогодення є організація різноманітних івент-заходів. Зокре-
ма, Національний культурно-художній і музейний комплекс «Мис-
тецький арсенал» щорічно проводить Ukrainian Fashion Week – показ 
колекцій одягу відомих українських дизайнерів. Івентори та органі-
затори заходу постійно удосконалюють концепцію та вектори розвит-
ку головного фешн-шоу країни. Експозиційне середовище, водночас, 
зазнає значних змін і трансформацій. Проведення події такого масш-
табу потребує наявності вільного простору, правильно організованого 
та оформленого відповідно до ідейного задуму. Так, у 2017 році ви-
ставковий простір Мистецького арсеналу прикрашали фотокартини 
колекцій дизайнерського одягу відомих українських митців. Інформа-
ційні тексти, у такому разі, гармонійно доповнювали виставкові зали 
та роз’яснювали деталі творів, що експонувалися. Варто зазначити, що 
простір для проведення івен-заходів може стати продовженням екс-
позиції. Це можливо, якщо такий функціонал закласти в приміщення 
музею на початковому етапі його проєктування. Наприклад, у музеї 
Мельборна для показу цифрових культурних івент-проєктів є спеці-
альна «learning lab». Водночас використовуються стіни і підлога, осна-
щені спеціальним обладнанням.

Отже, перспективи подальших досліджень подієвої культури поля-
гають у виокремленні інших аспектів її формування та розвитку. 
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ГРА І МИСТЕЦТВО У ФІЛОСОФІЇ Г.-Ґ.ҐАДАМЕРА

Інтерпретація гри у філософському дискурсі має порівняно недов-
гу, проте достатньо насичену історію. У цій історії знаковою є відома 
праця нідерландця Й. Гейзінги «Homo Ludens» (Людина, що грається), 
де автор пропонує найбільш широке і повне витлумачення цього по-
няття як нового тоді для власне філософського контексту. Відтак у ХХ 
ст. над сутністю гри розмірковували мислителі, що належали до різ-
них філософських напрямів: герменевтики, екзистенціалізму, струк-
туралізму. Воно є достатньо розробленим у філософії, і тлумачення 
цього поняття трапляється в сучасних філософських енциклопедіях та 
словниках. До прикладу, американська Енциклопедія модернізму за 
редакцією Ч. Вінквіста та В. Тейлора пропонує наступне визначення: 
«Гра – це образ для динамічного, не фундаментального процесу тво-
рення значень» [1, 97]. 

Інтерпретація гри як «процесу творення значень» змушує нас при-
гадати герменевтичну естетику, а саме працю видатного німецького 
мислителя Ганса-Ґеорґа Ґадамера «Актуальність прекрасного». Власне 
тут, шукаючи відповідь на запитання про те, чи між класичним та су-
часним мистецтвом є нездоланна прірва, чи все ж таки є певні сутнісно 
спільні смисли, мислитель вдається до аналізу понять гри, символу та 
свята. Власне у грі Г.-Ґ.Ґадамер вбачає «антропологічну базу нашого 
досвіду мистецтва», відтак аналізує поняття гри як таке, що визначає 
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причетність художнього твору до мистецтва, незалежно від контексту 
його творення, жанру, епохи, мистецького напряму. 

Свої розмірковування мислитель розпочинає із визначення гри, 
перш за все, як «елементарної функції людського життя». І, власне, як 
така, вона від початку є в культурі, у найперших культурних утворен-
нях і формах. Прикладом цього є наявність гри в релігійному культі, 
що крім Г.-Ґ. Ґадамера зауважували й інші автори, зокрема згадуваний 
Й. Гейзінга. 

Окреслюючи загальні характеристики, притаманні грі, філософ за-
уважує, що гра є ритмічною, «незмінно повторюється»; гра є певним 
рухом, котрий для своєї реалізації потребує певного простору; гра є 
«саморухом», тобто містить «джерело руху в самому собі»; гра є ру-
хом «без осмисленої мети», себто не несе для людини, гравця користі. 
Усі ці характеристики гри не можуть не привернути увагу своєю сут-
нісною схожістю з мистецтвом. Адже мистецтву на загал притаманні 
ті ж особливості: мистецтво – реалізовується через повторювану дію, 
творчість; мистецтво потребує свого простору і формує свої правила; 
мистецтво, як найвища форма естетичної діяльності людини, не має 
утилітарного призначення. 

Особливістю Ґадамерового трактування є інтерпретація гри як «ко-
мунікативної дії», котра «вимагає співучасті» [2, 71]. Правила та про-
стір гри є зрозумілі і прийнятні для учасників гри і для спостерігачів. 
У грі не встановлюють дистанції між тими, хто грає і хто спостерігає. 
Відтак глядач також залучений до дійства гри. Така інтерпретація зно-
ву демонструє єдність гри та мистецтва. У герменевтичній концепції 
Г.-Ґ. Ґадамера, мистецтво постає власне як «комунікативна дія»: кожен 
мистецький твір «промовляє» до глядача, «хоче бути зрозумілим» гля-
дачеві. Саме в такий спосіб налагоджується процес сприйняття і розу-
міння художнього твору. 

Мистецтво, як і гра, не просто потребує, а «вимагає» співучасті. Цю 
думку Ґадамер утверджує так: «Однією з основних спонук сучасного 
мистецтва є те, що воно хоче здолати ту відстань, яка відмежовує пу-
бліку, глядачів, споживачів мистецтва від самого художнього твору. 
Немає сумніву, що найзначніші митці останніх 50 років спрямовували 
свої зусилля саме на те, щоб подолати цю відстань» [2, 71]. Прикладом 
такого «долання відстані», на думку мислителя, є творчість Бертольда 
Брехта, котрий цілеспрямовано руйнував натуралізм на театральних 
майданчиках. Пізніше постмодернізм представив виразне багатома-
ніття варіантів співучасті глядача у творчому процесі. Своєрідним пі-
ком реалізації цієї ідеї стає перформанс, мета якого якраз і полягає в 
безпосередньому залученні глядача до дійства гри. Долучення гляда-
ча до мистецького процесу реалізовується і в таких вже «класичних» 
видах мистецтва як кіно. Долати бар’єр між глядачем та кіноісторією 
Пітер Ґрінуей береться через впровадження абсолютно незвичних для 
кіномистецтва форм та засобів. Задля творення «нового кіно» Ґрінуей 
перетворює глядача на актора (відмовляється від професійних акто-
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рів), оточує глядача мультиекранним простором, щоб повністю зану-
рити його в простір мистецької гри. 

Фактично все експериментальне модерне та постмодерне мис-
тецтво ставить собі за мету перетворити глядача на активного учас-
ника мистецького дійства, створити реципієнта, котрий усвідомлено 
сприйматиме мистецький твір. На цьому наголошують теоретики, фі-
лософи, котрі розмірковують про сучасне мистецтво. Так, Ґадамер, на 
прикладі сприйняття експериментального мистецтва витлумачує спо-
сіб сприйняття будь-якого художнього твору. Автор розмірковує про 
підставку для книжок, котру подано як мистецький твір: «Суть цього 
твору – в його впливі, в досягнутому одного разу ефекті». Без сумніву, 
цей твір не буде відповідати сталим класичним формам творчості, але 
за своєю суттю, за своїм впливом, за своєю «герменевтичною ідентич-
ністю – це цілком твір» [2, 72]. Тому картину потрібно не «впізнавати», 
а «читати», незалежно від того, якими засобами образотворення вона 
створена, чи належить до класичного чи сучасного мистецтва. У подіб-
ний спосіб розмірковує і Х. Ортега-і-Гасет у «Дегуманізації мистецтва», 
стверджуючи, що будь-який мистецький твір потребує специфічного 
підходу у сприйнятті, особливого естетичного бачення, а не простого 
впізнавання «історії Хуана і Марії» [4, 242]. Мистецькі твори потрібно 
«прочитувати», «розшифровувати», бачити глибину крізь знайомі і 
впізнавані форми. «Тут треба, так би мовити, послідовно перегорну-
ти різні грані, різні ракурси того самого, щоб, зрештою, зображене на 
полотні постало в усій множині граней, а отже і в кольорі, й пластично 
по-новому» [2, 74]. Такий підхід, наголошує Ґадамер, слід застосову-
вати не лише до сучасного експериментального, але й до мистецтва 
загалом. 

Відтак відповідь на питання про те, чи є щось спільне між класич-
ним мистецтвом та мистецтвом модернізму і постмодернізму, між 
мистецтвом, сформованим у межах відображально-наслідувальної 
образотворчої системи, та сучасним експериментальним мистецтвом, 
для Г.-Ґ. Ґадамера в наступному – таким об’єднуючим смислом є гра: 
«Отже, я хотів би з цілковитою впевненістю сказати: чи займаюся я 
успадкованими постатями традиційної художньої творчості, чи мені 
кидає виклик сучасна творчість – це завжди заслуга рефлексії, духу. 
Вимога конструктивної гри рефлексії за визначенням закладена у тво-
рі». 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕСТЕТИЧНОСТІ Й ІНФОРМАТИВНОСТІ 
СОЦІАЛЬНОЇ ІНФОГРАФІКИ

У сьогоденні країни світу, зорієнтовані на демократичний вектор 
онтогенезу, зокрема й Україна, зацікавлені в повноцінному дотри-
манні прав і свобод своїх громадян та в розв’язанні проблем, що пере-
шкоджають гуманістичному вектору розвитку суспільства. Запорукою 
забезпечення поставленої мети є реалізація всіх напрямів міжнародного 
співробітництва, сформульованих Організацією Об’єднаних Націй у 
програмі трансформації світу, що повинні бути досягнуті до 2030 року 
[1].

Одним з найбільш значущих напрямів, визначених цією програ-
мою, є усунення соціальних проблем, зокрема гендерних, через про-
світлення всіх верств суспільства, реалізованого за допомогою нау-
ково-обґрунтованого модусу донесення інформації до суб’єктів. У 
сучасному світі, який знаходиться у фазі безперервного інформаційного 
перевтілення у зв’язку з всеосяжною дігіталізацією, вченими Christopher 
Kent, Duncan Guest, James S. Adelman та Koen Lamberts у галузі психо-
логії виявлені потреби максимізації рівня засвоєння наукових і дослід-
ницьких даних [2], що репрезентуються в епоху інформаційного переван-
таження [3]. 

Йдеться про дослідження соціальної інформаційної графіки, що 
є інструментом візуальних комунікації, її роль у процесі засвоєння 
інформації, особливості сприйняття візуального компонента інфо-
графіки, чинники інформативності та естетичності інфографічного 
продукту соціально значущої тематики. Досліджуючи властивості со-
ціальної інформаційної графіки, візуалізацію інформації та процеси 
візуального сприйняття, послуговуватимемося науковими публіка-
ціями Ван Праета (2018), Heer et al. (2010), Smicklas (2012), Tufte (1998), 
Нікулової (2010), Шаєва (2012), та Kent et al. (2014). Під час розкриття 
аспекту інформативності потрібно покликатися на роботи Вежбиць-
кої (1996), Тураєвої (1986) та Дмітрієвської (1985). Матеріали з естетики, 
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що використовується в цій публікації, втілені в наукових працях за ав-
торством Бахтіна (1979), Алексійової (1989), Арсен’єва (2011), Бичкова 
(2010) та в лекціях Одинокової.

У 2014 році Науковець Д. Ван Прает опублікував компілятивну пра-
цю з множинних дослідженнь стосовно переваг візуального смислор-
ного каналу, за допомогою якого людський мозок сприймає та обро-
бляє близько 80–85% загальної екзогенної інформації [4]. Вчений Ю. 
Шаєв у своїх публікаціях другого десятиліття ХХІ ст. також розкриває 
місце візуальних чинників перцепції в рефлексії світу [5], [6]. Отже, ар-
гументованим є використання візуального стимульного матеріалу, що 
дасть можливість підвищити якість засвоюваності та доступність для 
розумінні конкретної інформації та масивів даних.

Інформаційна графіка (надалі інфографіка) є продуктивним 
інструментом візуальних комунікацій [7, 59–67]. Вона має значну пе-
ревагу порівняно з більш традиційним текстовим способом подання 
інформації, позбавленим ілюстрування, оскільки вона оперує комбі-
наторними візуальними складовими [8], що призводять до сумарного 
або синергетичного ефекту, що дає можливість суб’єкту довше збері-
гати концентрацію та інтерес до запропонованих даних, у такий спо-
сіб спрощуючи процес засвоєння комплексу знань. Інфографіка допо-
магає сприймати концептуальний матеріал більш якісно та підвищує 
ефективність його засвоєння. Інфографіка сприяє аналізу й запам’я-
товуванню даних, а також, є зручною формою економічно вигідного 
фізичного та електронного поширення і трансферу [9, 7].

З огляду на роботи Tufte, можливо зробити аргументоване припу-
щення того, що інформаційна графіка має достатній потенціал для 
того, щоб привести до позитивних, корисних суспільних змін на мі-
кро-, мезо- і макрорівнях. Це стає можливим у разі використання не-
комерційного типу інформаційної графіки, соціальної інфографіки, 
спрямованої на просвітлення населення стосовно суспільно важливих 
проблем і актуальних завдань.

Науковець Г. Голубнича формулює термін «соціальна інфографі-
ка» так: «це — особлива категорія інформаційної графіки, якій при-
таманні інформативний чи інформативно-мотиваційний компонент, 
спонукання до дії. Її цілями є зміна світу в гуманному напрямі, орі-
єнтованість на досягнення позитивної актуалізації індивіда як члена 
суспільства». 

Характерні особливості соціальної інфографіки виокремлені нау-
ковцями Л. Вежбовською та Г. Голубничою у 2019 році [10, 108–113]. 
Це: графічна демонстрація реальної ситуації, яка потребує змін; про-
позиції стосовно розв’язання проблеми; соціально значущі переваги 
розв’язання проблеми; показовість громадського масштабу проблеми, 
яка досягається за допомогою графічного кодування. У соціальній ін-
фографіці мета і спонукання до дії виражаються прямо, а не завуальо-
вано. Можлива також візуалізація негативних наслідків, прогнозова-
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них внаслідок розвиток проблеми, якщо для її усунення не буде вжито 
заходів, або наочне представлення порівнянь негативного та позитив-
ного вирішень ситуації. Також для соціальної інфографіки характер-
ний мотиваційний слоган.

Ефективність соціальної інформаційної графіки значною мірою 
залежить від її інформативності, яку слід розуміти як можливість пов-
ноцінного декодування змісту інфографічного повідомлення, нового 
знання, яке міститься в образному і текстовому елементах цієї інфо-
графіки [11].

Синтез естетичних параметрів переважно відіграє вирішальну роль 
у готовності суб’єкта, якому демонструється соціальна інфографіка, 
до ініціації процесу абсорбції інформативного змісту, що з високим 
ступенем імовірності призведе до подальшого поглибленого засвоєн-
ня соціально значущої інформації.

Однак, незважаючи на всі переваги соціальної інформаційної гра-
фіки, є проблема художньо-виражального характеру, пов’язана з не-
достатньою залученістю дизайнерів, ускладненим для осмислення 
графічного подання матеріалу, мотивацією у зв’язку з обмеженим фі-
нансуванням соціальних проєктів, а також з умінням грамотно форму-
лювати та передавати інфографічне повідомлення.

Художньо–виражальні властивості інфографічного образу відкри-
вають вікно можливостей для формування ставлення до буття в ра-
курсі ціннісного усвідомлення, дають можливість уявити абстрактні 
категорії буттєвості через призму конкретних смислуально наочних 
переживань і особистих відчуттів [12, 180–181]. Є пряма кореляція між 
образною системою та естетико–філософською концепцією автора тво-
ру. Структурна організація образів, що відображає найбільш особи-
стісну складову стилю, також є ознакою індивідуальної манери вико-
навця. Окремо створені образи є в комплексній структурі твору, вони 
рефлексують авторський світогляд і спосіб світосприйняття [13, 44–47].

В. Бичков та Д. Одинокова трактують поняття естетики як філо-
софію різноманітності мистецтв, яка активно залучена в розв’язання 
проблем естетичної перцепції, форм буття, а також – типізації есте-
тичного [14; 15]. Відомий філософ А. Лосєв у своєму формулюванні 
поняття «естетика» пропонує розуміти цей термін, не акцентуючись 
виключно на категорії прекрасного, а трактувати його як галузь знань 
про взаємодію експресивних форм буття і проявів різного ступеня доско-
налості цієї експресії, яка водночас може бути й потворною [16].

Керуючись поняттєвим апаратом А. Вежбицької, автори публікації 
визначають поняття інфографічного образу як властивість візуальної 
інформації, наділеної естетичною якістю, яка здатна завдяки прийо-
мам образотворчості передати глядачеві чуттєво-категоріальне сприй-
няття законів буття, що призводить до змін на всіх рівнях структури 
переданого змісту інфографічного повідомлення [17, 84–85].

Вченим відомі естетичні закономірності і принципи функціону-
вання психологічного апарату художнього сприйняття. Доведено, що 
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процеси формування і механізми дії естетичної емоції як емоційної 
реакції на художній твір приховані від усвідомлення в несвідомому 
для суб’єкта, який сприймає. З цього положення можливо зробити ви-
сновок про те, що є смисл розглядати найменування категорій есте-
тики як відповідні переживання емоційного плану, які виникають у 
суб’єкта під час перцептивного акту [18].

Важливим чинником результативності продукту творчості диза-
йнерів, які спеціалізуються на створенні соціальної інформаційної 
графіки, є естетичне виховання. Кінцевою метою естетичного вихо-
вання є формування розвиненої естетичної свідомості, яке розгляда-
ється як система у всій комплексності її складових: естетичних потреб, 
естетичних емоційних процесів, естетичного ідеалу [19].

Отже, можливо констатувати потребу розвитку індивідуальних 
навичок естетизації в дизайнерів, які займаються розробкою соціаль-
ної інформаційної графіки. Адже дистинкція естетичного виховання 
полягає в перспективній метаморфозі підсумку акту креації в есте-
тичному аспекті шляхом активації естетичних категорій позитивного 
полюсу. Для науковців образотворчого, декоративно-прикладного та 
мистецтвознавчого напрямів з’являється можливість простежити про-
цес підвищення ефективності та потенціювання дії інфографічного 
продукту соціальної категорії завдяки програмуванню естетичних 
емоцій, які максимізують рівень доступності інформативності соціаль-
ної інфографіки.

Відкритим питанням лишається потреба художньо-образної адап-
тації дизайну соціальної інфографіки для різних груп населення з 
певними сформованими смаковими перевагами задля гарантованого 
утримання уваги до візуальної інформації. 
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ПОДІЄВА КОМУНІКАЦІЯ ХХІ СТ.: ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ 
СКЛАДОВІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПОДІЇ

Категорія «подієва комунікація» розглядається дослідниками як 
різновид соціокультурної взаємодії, що здійснюється людиною в ме-
жах конкретного суспільства та культури за багатоманітними приво-
дами (подіями) з різною метою та результатами у формі символічного 
дійства [2, 11]; різновид соціокультурних комунікацій, де основним 
способом та формою взаємодії є символічно вибудоване дійство – так 
звана «спеціальна подія» (експозиції, виставки, урочистості, церемонії, 
вистави). 

На сучасному етапі розвитку соціокультурного простору, спеціаль-
ні події є найбільш актуальними технологіями комунікацій, а їх ство-
рення стає однією з індустрій сучасної культури.

Дж. Голдблат пропонує розглядати спеціальну подію як «унікаль-
ний момент часу, що відмічається церемонією та ритуалом для задо-
волення конкретних потреб» [5, 6], натомість Д. Гетз наголошує на до-
цільності відрізняти спеціальну подію з позиції організатора та гостя, 
відповідно у першому випадку спеціальна подіє є «подію, що відбу-
вається не часто і виходить за межі звичайних програм або діяльно-
сті сторони, яка її організовує», а в другому – «можливість дозвілля, 
спілкування або культурного досвіду, що виходить за межі звичного 
діапазону вибору або повсякденного досвіду» [4, 4]. 

З позиції філософії культури, спеціальну подію, причинами про-
ведення якої закордонні дослідники визначають святкування, освіту, 
маркетинг та возз’єднання [5, 8–9], розуміють як результат цілеспря-
мованої діяльності організатора транслювання ціннісно-смислових 
структур певному колу осіб у зв’язку з вагомим для них приводом у 
символічній формі (своєрідним сценарним підґрунтям для здійснення 
подієвої комунікації).

Дослідники наголошують, що акумулюванню спеціальною подією 
конвенціональних знаків (мають умовний характер і за формою ма-
ють мало спільного з тим, на що вказують) [3, 93] та образних симво-
лів (за О. Лосєвим, образ невіддільний від символічності) [1, 144] з ме-
тою транслювання ціннісно-смислового змісту, зумовлює здійснення 
артикуляції можливих сценаріїв розвитку культури, спрямованих на 
підтвердження або заперечення інституцій, котрі сформувалися істо-
рично [2, 21].

Відповідно до специфіки спеціальної події, що вирізняється наяв-
ністю елементів таких інтерактивних видів мистецтва як театральне, 
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образотворче (авангардні напрями) тощо, організатор/виконавець 
символічно фіксує значущу для нього соціокультурну дійсність у 
прагненні репрезентувати власне бачення та осмислення певної про-
блеми. Водночас учасник/глядач у процесі інтерпретації (раціональ-
ної та ірраціональної) художньо-естетичної цілісності унікальним 
чином трансформує її цінностями та смислами, що генерує у власній 
свідомості. 

На думку А. Смирнової, художньо-естетична складова спеціальної 
події розкривається в здатності художнього самовираження авторів-ор-
ганізаторів та/або виконавців, а також в особливостях художньо-есте-
тичної інтерпретації залученими учасниками дійства, що розігрується 
[2, 11]. Дослідниця наголошує, що в межах комунікації, що формуєть-
ся, відбувається становлення дискурсивного просторово-часового се-
редовища з метою визначення та узгодження правил поведінки, що 
адекватні ситуації, а також відповідних ним значень між усіма вклю-
ченими комунікантами – організаторами, виконавцями, учасниками 
та глядачами. 

Найважливішими характеристиками художньо-естетичного досві-
ду спеціальної події є: захоплення подією (емоційне збудження та ува-
га), оцінка символічної реальності події (висока когнітивна активність) 
та сильне відчуття єдності з подією як об’єктом художньо-естетичного 
захоплення і оцінювання [6, 3]. 

Можливо виокремити кілька рівнів художньо-естетичного сприй-
няття спеціальної події, що вимагають певних когнітивних та особи-
стісних установок, таких як досвід, творче мислення та відкритість для 
досвіду: 

• рівень обробки наративу – історії (теми) та символіки (глибин-
ні значення);

• рівень перцептивних асоціацій та виявлення композиційних 
закономірностей. 

Процес розробки та реалізації задуму спеціальної події апріорі пе-
редбачає безпосередню участь у подієвій комунікації, відповідно звер-
нення до художньо-естетичних засобів пояснюється потребою змін 
соціокультурної дійсності. Модернізовані форми спеціальних комуні-
кацій репрезентують цифровий, ігровий та перформансний характер 
у процесі становлення провідної мови комунікацій ХХІ ст. 
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ПАРКОВА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ
 

Одним з основних ресурсів сучасного культурного розвитку укра-
їнських міст є історико-культурна спадщина. Історико-культурна 
спадщина має потужний потенціал для економічного, соціокультур-
ного, туристичного розвитку локальних адміністративних територій.

Історико-культурні ресурси розглядають як сукупність створених 
у процесі історичного розвитку певної території пам’ятників матері-
альної і духовної культури, які є не лише об’єктами туристської заці-
кавленості, але й потужним засобом у формуванні унікального куль-
турного ландшафту. Перспективність розвитку міського культурного 
ландшафту є беззаперечною темою для сучасних досліджень, оскільки 
є важливою і вагомою місією останнього у формуванні перспективнос-
ті культурного бренду українських міст.

Досліджуючи форми буття культурних ландшафті, вчені наголо-
шують на винятковості історико-культурних ресурсів. Так, науковці 
вважають, що у цьому контексті «ресурсом глокального і локального 
розвитку є відображаючи різноманітні межі: від історичної ретро-
спективи формування культурного простору до сучасних трендів, що 
дозволяють створити свій неповторний культурний образ. При цьому 
всі виявлені цінності можуть бути ефективно використані в розвитку 
міського культурного ландшафту й архітектоніки» [2, 19].

На важливості детального осмислення міського історико-культур-
ного ресурсу і потенціалу наголошують й українські вчені, визначаю-
чи перспективи їх залучення до туристичної діяльності. 
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Л. Науменко, досліджуючи історико-культурні заповідники Украї-
ни, наголошує на значенні так званого діалогу сучасників з минулим 
мовою експонатів. Вчена акцентує увагу на тому,«що саме впродовж 
віків людина через збирання предметів проявляла глибоку цікавість 
до дійсності та походження віднайдених раритетів та скарбів». На 
думку Л. Науменко, «феномен збирання, вивчення зібраних предме-
тів і передавання знань іншим з часом все більше наповнював широ-
кий простір людини» [3, 34].

Особлива увага вчених прикута до історико-культурного потенці-
алу паркової культури, яка є одним з головних утримувачів пам’яток, 
а саме: пам’яток історії, історико-архітектурних пам’яток, унікальних 
паркових споруд тощо.

Зокрема, український культуролог О. Копієвська, досліджуючи 
паркову індустрію, її історичний і сучасний потенціал визначає «пар-
кову культуру як міцний духовний, соціальний та економічний чин-
ник життєдіяльності суспільства, значущий індикатор способу часу, у 
якому задовольняються нові потреби людини» [1, 4]. На думку вченої, 
поняття «паркова культура» формується завдяки орієнтованості на 
виконання таких функцій, як: «культурно-пізнавальної й естетичної 
функцій (зокрема організація різних видів культурної діяльності та 
споживання культурних цінностей); комунікативної: забезпечення 
умов для спілкування людей; компенсаторної, рекреаційно-оздоро-
вчої: поновлення фізичних сил та оздоровлення людей, формування 
їх фізичної культури та здорового способу життя»[1, 11].

Отже, можливо констатувати, що сформована під впливом різних 
історико-культурних чинників паркова культура містить досить по-
тужний культурно-дозвіллєвий, пізнавальний ресурс. Вдало сформо-
вана і впроваджена паркова послуга дає можливість підвищити якісне 
культурне обслуговування відвідувачів парків, а також підвищує за-
гальний культурний імідж міста. 

Пильна увага до розвитку паркової культури, формуванню її істо-
рико-культурної привабливості активізується зі сторони різноманіт-
них проєктних пропозицій. Так, Український культурний фонд, у п’я-
тому лоті «Культурна спадщина» підтримує ініціативи, спрямовані на 
створення стратегічних можливостей для активного подорожування 
країною громадян України і зовнішніх туристів. У межах зазначеного 
лоту перспективними вбачаються проєкти, спрямовані на досліджен-
ня пам’яток матеріальної культурної спадщини та елементів нематері-
альної культурної спадщини, розробка і впровадження новітніх техно-
логій, від привабливих паркових послуг для різних соціально-вікових 
категорій відвідувачів парків, до питань віртуалізації, діджиталізації 
паркових послуг, їх промоції на локальному і глобальному рівнях.

Отже, паркова культура, її історико-культурний потенціал у сис-
темі формування міського культурного бренду є беззаперечно акту-
альною темою для дослідження. Перед науковцями відкриваються 
перспективи теоретичного осмислення найкращих світових практик, 
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осмислення їх методичної адаптації для використання в українських 
реаліях стратегічної, культурної розбудови міст України. 
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СОЦІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ

Аналіз різних площин відносин суспільства і культури дає мож-
ливість засвідчити їх особливості у сферах ставлення культури і при-
роди. У предметному бутті зв’язок суспільства і культури спонукає, з 
одного боку, до створення різноманітних соціальних інститутів-орга-
нізацій, що додають культурні форми суспільних відносин, а з іншо-
го – до опредметнення відносин у продуктах духовного і художнього 
виробництва, що відокремлюється від людини і надає самостійності 
існування в історії людства.

Аналіз засвідчує загалом організаційну, ідеологічну і художню ді-
яльність людей, у яких так чи інакше взаємодіють соціальна і куль-
турна «субстанції». Тут суспільство і культура взаємодіють під час ви-
ховання особистості, роблять цей процес двостороннім – одночасно 
соціалізацією і культурацією індивіда. Звідси, надзвичайно важлива 
проблема, бо в педагогіці панують односторонні уявлення про вихо-
вання – як про формування індивіда суспільством, або як про його за-
лучення до культури. 

Водночас справжня складність онтогенезу людини полягає в тому, 
що умовою його є природна сукупність вроджених індивіду якостей, 
яка підлягає обробці і переробці силами суспільства і силами культу-
ри. Тому кінцевий продукт цього процесу – людська індивідуальність, 
яка виявляється тристоронньою системою, яка обумовлена особливос-
тями взаємодіючих сторін – природи, суспільства і культури. 
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Про наявність складності поєднання організаційної, ідеологічної і 
художньої діяльності людей, стверджує відома кожному за своїм жит-
тєвим досвідом, обставина, яка в одному і тому ж соціальному серед-
овищі трапляється з широким розкидом рівнів і якостей культури в 
різних людей. Цей розкид був мінімальним в епоху панування так 
званих традиційних культур (у докапіталістичних формаціях), оскіль-
ки загальний культурний мінімум був обов’язковий для загального 
засвоєння в тому чи тому громадському середовищі; відмінності між 
кожним індивідом обсягів культури обумовлювалися тут не стільки 
індивідуальними, скільки соціально-груповими чинниками.

Враховуючи це, соціальне і культурне начебто зливалися, ставали 
складно помітними. Становище різко змінилося в суспільстві, коли і 
сім’я, і навчальний заклад, і індивід отримали можливість широкого 
вибору освоюваних цінностей – і з культурної спадщини, і з сучасної 
культури. Такий вибір, який здійснюють батьки, педагоги, більш авто-
ритетні друзі і, в кінцевому результаті, безпосередньо молода людина, 
що визначає зміст світогляду, знань, досвіду, ідеалів, призводить до 
різкого підвищення питомої ваги індивідуальних особливостей особи-
стості в процесі її залучення до культури, тоді як напрям «обробки» 
індивідів суспільством – системою соціальних відносин – ними не оби-
рається, воно є загальним для людей, що живуть у певних соціальних 
умовах. Тобто, вплив суспільства на особистість залежить насамперед 
від характеру цього суспільства, яке особистість, як правило, не оби-
рає, особливо в дитинстві, юності, тоді як цінності культури, які вона 
засвоює, вибираються, нею і її найближчим оточенням у більшій мірі 
вільно.

Для сучасної ситуації в народній освіті цей висновок має вагоме зна-
чення, оскільки найчастіше наша школа була орієнтована на єдиний 
напрям соціалізації, якому повністю підпорядковувався єдиний же для 
всіх учнів набір призначених для учня культурних цінностей; у під-
сумку формально визнається, що принцип «індивідуального підходу» 
залишався нереалізованим, і повноцінна індивідуальність учня могла 
формуватися лише всупереч конформістським прагненням офіцій-
ної педагогіки. Таке важливе і найбільш складне завдання шкільної 
реформи – знайти оптимальні способи включення дитини (підлітка, 
юнака, молодої людини) в культуру і в систему соціальних відносин, 
та повною мірою, реалізувати принцип індивідуального підходу і 
одночасно принцип колективізму, тобто залучення індивіда до соці-
ального цілого, що виражається в почутті громадянської солідарності 
і відповідальності. Водночас потрібно враховувати рухливість спів-
відношення «питомих ваг» обох потенціалів виховного процесу, що 
утворить якийсь спектральний ряд: на одному його боці знаходиться 
самовиховання, у якому засвоєння складовим культури призводить 
переважно до формування індивідуально-своєрідних рис особистості, 
а на іншому боку – виховання у військовій школі, де домінує форму-
вання єдиних для всього колективу учнів громадянсько-патріотичної 
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свідомості і правил поведінки, а між цими полюсами, з одного боку, 
сімейне виховання, що робить акцент на розвитку індивідуальних осо-
бливостей дитини засобами культури, а з іншого боку, виховання у 
звичайній школі, гімназії, коледжі, яке висуває на перший план засво-
єння всіма учнями єдиного комплексу знань, умінь і форм поведінки. 
Але і в різного типу навчальних закладах змінюється співвідношення 
індивідуації усуспільнення – наприклад, в художніх школах, учили-
щах, університетах панує перша, а в спеціалізованих навчальних за-
кладах – друга.

Історія взаємодії суспільства і культури має, звичайно, не тільки 
кількісний (так би мовити, силовий), а й якісний аспект (у цьому про-
цесі розрізняється кілька фаз). Первісність, у якій соціокультурна ре-
альність тільки формується, вириваючи людину з природно-тварин-
ного стану, і в якій немає ще тому скільки-небудь виразного поділу 
суспільних відносин і культурних дій, – всебічний синкретизм первіс-
ності позначився і тут (що, до речі сказати, закономірно для першої 
стадії будь-якого еволюційного процесу). А це означає, що структура 
людського суспільства ще не склалася із тим ступенем визначеності, 
яка виразиться пізніше у формуванні держави, правової системи, рег-
ламентованих економічних відносин – все це принесе лише рабовлас-
ницький лад (у його далекосхідній, близькосхідній і західних варіаці-
ях), і тому лише там виникне проблема взаємин суспільства і культури, 
як двох відносно самостійних підсистем буття людства. Із того часу, як 
проблема ця виникла, вона могла отримувати – і дійсно отримувала – 
різні рішення.

Одне із них – безумовне, беззастережне, жорстке підпорядкування 
культури суспільством, характерне для ранньокласових соціокуль-
турних систем. У рабовласницькій, феодальній і змішаній Східній 
(заснованій на «азіатському» способі виробництва) системах диктат 
суспільних відносин над культурою проявлявся по-різному, він мав і 
свої етнічні та історичні модифікації, але у всіх випадках залишалося 
не так багато для вияву культурою її самостійності, для її саморуху і 
самоврядування. Унаслідок ситуація стала рішуче змінюватися під час 
формування нового суспільства: вже в середньовічних, а потім рене-
сансних містах складався новий тип відносин між культурою і суспіль-
ством, який розкрився повною мірою в XIX–XX ст. Суть цього процесу 
– розвиток автономії культури і по відношенню до економічної, і по 
відношенню до політично-правової структури суспільства. Вихідним 
імпульсом став тут принцип свободи людської діяльності, що скидала 
з себе всі соціальні кайдани і проголошувала одну лише свою залеж-
ність – від волі, бажання, устремлінь, свідомості і навіть підсвідомості 
(неусвідомлюваних інтенцій) особистості. Свобода – чи не корінний 
принцип культури суспільства, що відображав нову ситуацію, у яку 
людина була поставлена в реальному життєвому процесі: відірваний 
від фатальної прикріпленості до свого стану і тим знайшов можливість 
створювати свою долю, вирвався із тенет релігійного і політичної сві-
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домості, якими індивід був обплутаний у феодальному суспільстві, він 
отримав практично і духовно безмежний простір для вияву власної ак-
тивності, права вибору свого місця в суспільному бутті.

У філософській і художній думці це усвідомлення свободи осо-
бистості стало отримувати гіпертрофовані форми, висловлюючись в 
ілюзорному уявленні про «абсолютну свободу» індивіда, в індивідуа-
лістичному свавіллі, свавіллі, розпаді соціальних зв’язків, але це гіпо-
стазування свободи, культ свободи, метафізичне протиставлення сво-
боди необхідності, соціальної відповідальності, вселюдського зв’язку 
відображало нову, невідому всієї історії культурну ситуацію, новий 
тип відносин культури і суспільства.

Показово, що це позначалося і на організаційному рівні культу-
ри, виражаючись у виникненні різноманітних культурних об’єднань, 
творчих спілок, художніх товариств, навіть партій, які стверджували 
свої чисто-культурні функції і свою незалежність від суспільства (Пар-
тії «зелених», наприклад); більше того, нерідко культурні чинники 
тепер визнаються вирішальними в історії людства порівняно із чин-
никами соціально-економічними і соціально-політичними – такі тех-
нічні концепції науково-технічного прогресу, або маклюенона теорія 
залежності суспільства від характеру масових комунікацій, або ж про-
тилежні їм за змістом, але родинні – ідея морального вдосконалення 
особистості або ідея естетичного виховання як альтернативи уявлення 
про економічні і політичні сили, що керують історичним процесом. 

Як би не перебільшували часом соціологи і культурологи значен-
ня наукового і технічного чинників і засобів масової комунікації під 
час переходу від промислової цивілізації XIX ст. до «індустріального 
суспільства» XX ст, від нього – до «постіндустріального суспільства», 
не можливо не бачити в зазначених концепціях раціональних «заро-
джень» – рівень розвитку матеріальної і духовної культури став дійсно 
здійснювати істотний вплив на характер суспільства, на його еконо-
мічну базу і політичну надбудову.

Отже, виникла сила, яка є більш могутньою, ніж антагонізм капіта-
лізму і соціалізму, яка не дала можливості цьому антагонізму переро-
сти в збройний конфлікт. Зараз стає все більш очевидним вплив рівня 
розвитку техніки і науки, як культурних сил, на суспільні відносини. 
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ОСВІТНІ ТРАЄКТОРІЇ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ:
 ПРОБЛЕМНИЙ РЯД ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Трансформаційні зміни, що відбуваються в сучасному українсько-
му суспільстві, стимулювали зміни й у системі вищої освіти, яка має 
враховувати не лише потенціал навчального закладу, але й потенційні 
можливості сучасного студента, здобувача вищої освіти, його здатність 
готуватися до участі у тій культурній практиці, що змушує його пере-
форматовувати власний досвід під нову систему цінностей. У цьому 
зв’язку актуальними є підходи до організації освітнього середовища, 
а саме:

• широкі міжуніверситетські і міжнародні контакти, за допомо-
гою яких стає можливим широкий спектр надання освітніх по-
слуг;

• подальше покращення матеріально-технічної бази освіти (на 
підставі залучення коштів спонсорів, усунення зайвих струк-
турних підрозділів, оптимізації штатного розпису за допомогою 
перенесення окремих видів практичних занять на філії кафе-
дри, до стейкхолдерів, а також надання в оренду вільних площ, 
зокрема й у вихідні дні), за допомогою використання якої мож-
ливим став би новий аспект у формуванні освітніх компетен-
цій, потрібних у фактично змінених умовах суспільного життя;

• переорієнтація навчального процесу на формування відповід-
них освітніх траєкторій, здатних надати молодій людині мож-
ливості здобувати необхідні їй у житті знання і предметні на-
вички;

• усвідомлення важливості академічної мобільності та наукової 
доброчесності і для професорсько-викладацького складу, і для 
суб’єктів навчання, оскільки остання надає їм широкі можли-
вості для міжнаціональних контактів, а відтак – збільшення по-
тенцій власного позиціонування в просторі сучасної культур-
но-мистецької чи освітньої діяльності загалом;
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• спрямування навчального процесу не лише на поширення но-
вих знань, але й набуття учасниками освітнього простору но-
вих форм пристосування до швидко еволюціонуючої дійсності, 
оскільки не готовність до сприйняття змін вилучатиме майбут-
нього фахівця із загального культурно-освітнього контексту;

• розширення міжуніверситетського досвіду в зазначеному на-
прямі освітньої діяльності за допомогою різноманітних форм 
комунікації: спільне видання наукових збірників, навчаль-
но-методичної літератури, проведення науково-практичних 
конференцій з питань локальних проблем оптимізації освіт-
нього процесу і простору, за допомогою яких стало б можли-
вим швидке поширення необхідної інформації та формування 
потреб у її здобутті. Тим більше, що нова система формування 
навчальних планів і освітніх програм, виходячи з наявних дер-
жавних стандартів, це стимулює;

• пошук нових моделей проведення занять, інформативна ефек-
тивність від яких постійно зростала б та давала оперативні дані 
про їх проблемний ряд, потрібний у подальшому пошуку но-
вих підходів чи форм організації навчального процесу;

• постійне та локальне залучення стейкхолдерів до участі не 
лише в обговоренні освітніх проблем сучасної вищої школи, 
але й їх запрошення до викладання окремих, конкретних тем, 
проблем (модулів), чи дисциплін, що надасть освітньому про-
цесу більшої прагматичності, конкретності, розширить коло 
його учасників, а відтак – збагатить цей простір новими особи-
стостями і, відповідно, методиками, а відтак – новою інформа-
цією і надасть сучасній освіті іншого, більш мобільного, виміру; 

• вищенаведене стане важливим сегментом і для підвищення ква-
ліфікації професорсько-викладацького складу кафедри у ме-
жах, так би мовити, неформальної освіти, оскільки останній все 
одно має ще недостатньо інформації стосовно функціонування 
численних структур галузі і їх проблем у кожній конкретній си-
туації;

• усе це стимулюватиме до розширення автономії закладу вищої 
освіти, спонукатиме усі його організаційні структури та їх ке-
рівників працювати в автономному режимі, постійно продуку-
ючи нову інформацію;

• це має створити підстави для швидкого формування і появу лі-
дера у вирішенні конкретних ситуацій, а відтак – об’єднання 
навколо нього ситуативних виконавців, здатних пропонувати 
оптимальний культурно-освітній контент і спрямованих на от-
римання конкретного результату;

• подібна практика швидко ранжуватиме професорсько-викла-
дацький склад ЗВО, виявить конкретний внесок кожного в за-
гальний культурно-освітній досвід та сприятиме оптимізації 
подальшого творчого пошуку й ефективності діяльності кожного;
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• така практика певною мірою впливатиме й на фаховий відбір 
на вакантні посади у ЗВО чи при переобранні на них за кон-
курсом, а згодом може стати основою до перегляду принципів 
підходу до ролі викладача в освітньому процесі і просторі. Це 
вирішило б також питання відповідного фінансового заохочен-
ня, коли конкретний внесок ставав би основою позиціонування 
викладача в навчальному закладі, а все це унормувало б систе-
му здобуття наукових ступенів та вчених звань, навело б лад у 
сучасній освіті і науці, оскільки нею стали б займатися лише ті, 
хто здатен це робити ефективно;

• окреслена система організації навчального процесу, і на цьому 
також потрібно наголосити окремо, поступово усуватиме низку 
дисциплін навчального плану, чи навіть освітньо-професійних 
програм спеціальностей із простору сучасної вищої школи, які 
видаватимуться, у контексті прагматичності нашого буття, не 
зовсім «потрібними», оскільки не приносять конкретного фі-
нансового результату (і це вже сьогодні помітно у ставленні до 
дисциплін соціально-гуманітарного блоку чи навіть спеціаль-
ностей філософського спрямування), однак для цього потрібен 
не лише час для усвідомлення можливих наслідків, але й умо-
тивована державна політика, оперта на національний досвід у 
ставленні до вищої школи, інтелектуальної діяльності загалом 
та її носіїв. 

Потрібно також, насамкінець, зазначити, що сьогодення все актив-
ніше висуває міжкультурні і міжгалузеві контакти на авансцену освіт-
нього простору, оскільки в закладу вищої освіти з’являється стимул 
вивчати досвід інших аналогічних структур.

Усе вищенаведене стимулювало б не лише до постійного і, фак-
тично, безрезультатного запозичення іноземного педагогічного (як і 
будь-якого іншого) досвіду, а сприяло б розробці аналогічної інфор-
мації, заземленої на національний ґрунт із урахуванням ментального 
чинника, національної історико-культурної спадщини тощо. 

Водночас іноземний освітній чи будь-який інший сегмент став би 
необхідною передумовою його вивчення, критичного осмислення і 
пошуку саме тих його компонентів, які будуть потрібні в конкретній 
ситуації, для розв’язання локальних питань розвитку вітчизняної осві-
ти, культури чи будь-яких інших констант суспільного розвитку краї-
ни загалом, посилену увагу до власної освітньої траєкторії, перегляд її 
методологічних засад, пошук шляхів зміни ситуації на краще. А все це 
слугувало б основою нової освітньої доктрини держави. 
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ВІТЧИЗНЯНІ КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Пандемія коронавірусної хвороби досі залишається безпрецедент-
ною глобальною проблемою, що прискорює світову трансформацію. 
Внаслідок самоізоляції населення та карантинних обмежень, спричи-
нених наслідками епідемії, у багатьох країнах світу, і в Україні зокре-
ма, відбулися суттєві зміни, що торкнулися практично всіх сфер жит-
тєдіяльності. 

Одна із перших зазнала пандемічної кризи сфера культури. Всес-
вітня пандемія не лише паралізувала роботу культурно-мистецьких 
інституцій та суттєво підірвала їх фінансову спроможність, але й по-
ставила під сумнів їх функціонування надалі. Кризова ситуація, спри-
чинена наслідками пандемії, змусила працівників культурної та кре-
ативної індустрій вдатися до переформатування та застосовування 
альтернативних форм існування культурних практик.

Агенцією економічного розвитку PPV Knowledge Networks за під-
тримки Міністерства культури та інформаційної політики України 
у 2020 році було проведено опитування про вплив COVID-19 на кре-
ативні та культурні індустрії в Україні. За результатами опитування 
72% респондентів схильні вважати, що креативний бізнес загалом є 
більш вразливим і чутливим до наслідків пандемії COVID-19, ніж інші 
сфери. 38% опитаних креативних підприємців відзначили, що втрати-
ли більшу частину своїх доходів саме під час карантину (75%), а 27 % 
респондентів стверджують, що в принципі не можуть перевести свій 
бізнес в онлайн [2, 2].

Найуспішнішим форматом комунікативної взаємодії в період пан-
демії COVID-19 став онлайн-формат. За допомогою онлайн-техноло-
гій та цифрових платформ, артисти отримали можливість репетиру-
вати, музиканти виступали в глядацьких залах, а працівники музеїв і 
галерей створювали нові формати взаємодії з мистецтвом й імплемен-
тували їх в онлайн-простір. 
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Результатами активної адаптації закладів культури стали най-
різноманітніші формати взаємодії з мистецтвом онлайн. Завдяки 
онлайн-формату стало можливим проведення всеукраїнських і міжна-
родних заходів (Четвертий міжнародний форум «Креативна Україна», 
міжнародний форум концертної індустрії «Kyiv Music Days» тощо). 
Віртуалізація та цифрові технології створили умови для забезпечен-
ня різних видів взаємодії з аудиторією, зокрема: створення онлайн-ф-
лешмобів, онлайн-фестивалів, відвідування віртуальних виставок, 
галерей, музеїв, онлайн-платформи для продажу, онлайн-трансляції, 
онлайн-зустрічі, онлайн-лекторії тощо. Так, галерея «Naked Room» 
організувала флешмоб «Мистецтво вдома» спрямований на розвиток 
культури колекціонування з можливістю ділитися своїми домашніми 
експозиціями із хештегом #мистецтвовдома або #artathome, а міжна-
родний центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre долучився до сві-
тового флешмобу «Ізоізоляція», який полягав у відтворенні видатних 
творів мистецтва в домашніх умовах. Активна комунікація відбувалася 
на сторінках у соціальних мережах між музеями та їх поціновувача-
ми, а саме: проведення музейних онлайн-екскурсій в прямому ефірі 
(Одеський художній музей), короткі відео про залаштунки музейної 
роботи (музей «Територія Террору» у Львові), музейні підкасти «Ха-
ненківські історії» у Національному музеї мистецтв імені Богдана та 
Варвари Ханенків тощо [4].

 Традиційні театри теж активно адаптувалися до роботи в умовах 
локдауну за допомогою глобальної мережі. До прикладу, Київський 
театр «Актор» створив гейміфіковану zoom-виставу «Містер Баттер-
фляй», представивши принципово інший сценічний простір та проте-
стувавши можливості інтернет-вистав, а також ініціював проєкт «Театр 
на винос», під час якого безкоштовно був проведений перший україн-
ський спектакль у Zoom: театральна відеоконференція Олексія Вер-
тинського та Артема Ємцова. «Дикий театр» започаткував спецпроєкт 
«Дикий Прямий» з метою проведення прямих трансляцій з акторами, 
а ще музичні битви в Instagram і театральні блошині ринки, де мож-
ливо придбати цікаві та незвичайні речі від команди театру [1]. Абсо-
лютно інноваційним форматом театральної індустрії став «Театр 360 
градусів». Це інноваційний артпроєкт, створений Театром на Подолі 
(ініціатори Даша Малахова і продюсер Наталія Чижова), завдяки яко-
му глядачам надавалась можливість переглянути виставу кіноверсії те-
атральних постановок з 3D копіями акторів і декорацій. Саме новітні 
технології і класичне сценічне мистецтво здатні допомагати широко-
му колу глядачів відвідувати вистави прямо в себе вдома і відкривати 
для себе театр по-новому [3]. Безсумнівно, діджиталізація та віртуа-
лізація дають можливість не лише залучати віддалену аудиторію до 
процесу або події, але й суттєво розширювати цільову аудиторію за 
рахунок нових учасників і глядачів. Водночас, онлайн-трансляції та 
онлайн-формати, звісно, не можуть замінити атмосфери вистави чи 
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концерту, живих емоцій та спілкування, проте в період карантину це 
єдиний шанс залишатися долученим до культурного життя.

Часткове відновлення роботи культурної та креативної сфери ста-
ло можливим завдяки інтервальному послабленню карантинних захо-
дів, хоча й з дотриманням жорстких протиепідемічних обмежень. Це 
спонукало працівників культурної сфери продовжувати експеримен-
тувати з креативними та зручними форматами і в режимі реального 
часу. Першим у світі перформансом у нових умовах став вертикаль-
ний концерт започаткований українською музичною групою «Green 
Grey». Особливістю такого формату стало те, що сцена була розташо-
вана на даху сусіднього корпусу готелю, а глядачі мали можливість пе-
реглядати концерт з балконів власних номерів. Інноваційний челендж 
підхопили інші українські виконавці та групи (O.Torvald, ВВ, ТНМК, 
Pianoбой та ін.), а дехто започаткував формат концерту на воді та на 
аеродромі (гурт «Беz Обмежень»). Саме такі формати зуміли задоволь-
нити потребу глядачів у соціокультурних благах в умовах пандемії ко-
ронавірусу.

Отже, пандемія коронавірусу COVID-19 безжально вносить корек-
тиви у функціонування вітчизняних культурних практик і визначає 
вектор їх розвитку. Проте, у впливі всесвітньої епідемії на культурні 
та креативні індустрії, можливо виокремити й позитивні наслідки: 
стимуляцію до пошуку оригінальних рішень і альтернатив, що до-
помагають знаходити актуальні способи вирішення проблем у сфері 
культури задля збереження та популяризації культурного продукту 
та адаптацію до нових реалій через створення інноваційних методів 
проведення масових подій. 
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ПОСТАТЬ П. КУЛІША В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ 
ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Процес відродження національної самосвідомості нині неможли-
вий без вивчення українського культурного та суспільно-політичного 
життя XIX ст. І важлива роль у цьому процесі належить національним 
культурним традиціям, які полягають у пошануванні пам’яті відомих 
постатей та подій у соціокультурному просторі України. Сьогодні 
значно посилилась увага до культурних традицій, в український гума-
нітаристиці спостерігається високе піднесення подієвої культури.

Українське суспільство знає Пантелеймона Куліша як пророка, 
ментора, проповідника української національної ідеї, а науковий осе-
редок вивчає його як письменника, літератора, критика, перекладача, 
етнографа, видавця, публіциста, історика, суспільно-політичного ді-
яча, який невтомною працею заклав міцні підвалини для розвитку й 
розквіту українського письменства та культури загалом. Свої літера-
турні та наукові надбання український письменник передав майбут-
нім поколінням, які продовжують його вивчати знову й знову, і кожен 
раз по-новому «відкривати» П. Куліша для себе і для світу. Адже П. 
Куліш ось уже впродовж двох століть є невичерпним джерелом, що 
наповнює і живить українську національну культуру.

Його ім’я багато років не лише замовчувалося (його творчість була 
заборонена для українського читача), але й неправильно потрактову-
валося, що завдало непоправних наслідків для сприйняття його нащад-
ками. Викривлена уява про постать П. Куліша зумовлена цензурою та 
політикою Російської імперії, тому його творчі доробки друкувалися в 
«покаліченому» вигляді.

У 2019 році Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 
було анонсовано про 40-ка томне видання творів і листів письменника. 
Сьогодні Кулішевий доробок повертається до наукового обігу, долаю-
чи матеріальні труднощі в цьому процесі. Але цим подіям передува-
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ло довготривале забуття (більше ніж пів століття) імені Пантелеймона 
Куліша, наукове вивчення творчості якого було призупинене і заборо-
нене під грифом «буржуазного націоналіста». 

Видатний митець посідає унікальне місце в українському громад-
ському житті XIX ст., адже П. Куліш, за висловом англійського історика 
Девіда Сондерса, був однією з ключових фігур української минувщини 
цього історичного періоду [12]. Влучно сказав про нього М. Драгома-
нов: П. Куліш – «один з українофілів – б’є в точку всесвітньої, людської 
культури, котра підніме наш народ» [7, 180]. В. Щурат [11, 37] назвав П. 
Куліша «патріархом українського письменства». М. Гоголь, листи яко-
го вивчав П. Куліш, так писав про свого майбутнього дослідника: «ему 
предстоит важное место в нашей литературе» [9, 258]. Наш сучасник І. 
Дзюба нарік П. Куліша «гоноровим інтелектуалом» [2, 720]. Академік 
М. Жулинський акцентує увагу на тому, що: «Куліш прагнув творити 
нову духовно-психологічну атмосферу в українському суспільстві, яке 
катастрофічно втрачало моральні і духовні основи суспільного життя 
під агресивним напором російського самодержавства» [3, 8]. Дуже по-
казовим для нашого суспільно-політичного сьогодення є визначення 
М. Глобенка: «Куліша наше громадянство й досі не знає» [1, 316]. 

Достеменно відомо, що просвітні заходи для народу, розвиток укра-
їнської літератури для зміцнення і розвитку української народності, 
розвиток української науки – то була життєва програма П. Куліша [6, 
43]. Загальновідоме твердження, що П. Куліш був першим європейцем 
серед українців і першим українцем в Європі ґрунтується на тому, що 
автор «Чорної ради» сповідував проєвропейські ідеї та принципи роз-
витку культури й суспільства, закладав перші підвалини для виходу 
української культури на європейські шляхи [10, 67].

П. Куліш, який своєю титанічною і самовідданою працею сприяв 
культурному розвитку українського письменства, був дуже високоос-
віченою людиною, який постав в українському культурному та інте-
лектуальному просторі в іпостасі художника слова, етнографа, пере-
кладача Святого Письма та перекладача європейських поетів, критика, 
публіциста, викладача, видавця, історика, культурно-громадського ді-
яча. Недаремно письменника називали «українським університетом», 
бо не було тієї галузі українознавства протягом пів століття, де б не 
доложив своєї праці Куліш [4].

Вагомий внесок П. Куліша у видання книжок для народу. У своїй 
друкарні започаткував серію «Сільська бібліотека». Це широко попу-
лярні «метелики» – дешеві книжечки спеціально для народного чи-
тання. За три роки (1860–162) було здійснено 39 видань. Ці видання 
відзначилися й оформленням, вони просто, але ретельно виконані з 
карною коректурою. «Сільська бібліотека» була першою спробою сис-
тематичного видання для народу, спробою, що надовго визначила в 
нас тип саме народної книжки. Загалом у серії «Сільська бібліотека» 
вийшли твори: Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Марка Вовч-
ка, Олекси Стороженка, Ганни Барвінок, Г. Квітки-Основ’яненка, Н. 
Номиса, П. Кузьменка, Д. Мордовця, з народних уст [8, 183]. 
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П. Куліш був редактором першого українського суспільно-політич-
ного і літературно-мистецького часопису «Основа» та українського 
альманаху «Хата», а також петербурзького «Журнала Министерства 
путей сообщения», він був добре знайомий із редакторською та видав-
ничою справою, тож першопрохідцям найважче торувати шлях, осо-
бливо в той історичний проміжок часу. 

Давню мрію українців про власний повний переклад і видання Бі-
блії вдалося реалізувати Пантелеймону Кулішу. Інтерпретація Біблії 
українською мовою була важливою подією в історії вітчизняної куль-
тури, про що свідчать листи І. Шрага до дружини Куліша. В одному з 
них знаходимо: «... ми діждались таки цього важного факта в історії розвію 
української мови. Дуже важна ця річ... вона важніша над усіма працями і тво-
рами Пантелеймона Олександровича» [5, 76]. 

За своїм покликанням Пантелеймон Куліш був ментором, і звідси 
таке природне його бажання зробити переклад Біблії, адже вона якраз 
і є справжнім дороговказом для будь-якої людини, народу. На жаль, 
П. Кулішу не довелося побачити вихід Біблії українською мовою, але 
його наміри та його праця не пропали даремно: маємо три повних Бі-
блії – П. Куліша, І. Огієнка та І. Хоменка.

Вихід у світ першої повної Біблії українською мовою – неабияка іс-
торична подія в духовному житті України, справжній подвиг у царині 
духовного відродження української нації. Кулішеві судилося першим 
здійснити переклад Біблії українською мовою, а розпочав він це свя-
щеннодійство в ті жорстокі часи, коли українська мова була під забо-
роною (сумнозвісні Валуєвський та Емський циркуляри). Долею йому 
судилося бути першим. 

П. Куліш винайшов «кулішівку» – український фонетичний право-
пис, яким ми користуємося й сьогодні та написав перший історичний 
роман «Чорна рада», всіляко сприяв духовному і культурному розвит-
ку свого народу, розвивав друкарську справу на теренах сучасної Укра-
їни, друкував твори українських письменників та видав книжки-ме-
телики для сільського кола читачів. Але ім’я П. Куліша тривалий час 
замовчувалось, його творчість була заборонена для українського чита-
ча, піддавалась остракізму та фальшуванню, що завдало непоправних 
наслідків для сприйняття його нащадками. Саме тому мусимо нині 
об’єктивно переглянути мистецький доробок «патріарха українсько-
го мистецтва» – без ідеологічних лекал і приписів. П. Куліш велику 
надію покладав на прийдешні покоління, тож наше основне завдання 
– відродити неоціненні здобутки митця та по-новому проаналізувати 
науковий і творчий доробок такої неординарної особистості! 
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СПЕЦІАЛЬНІ ПОДІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ 
ПОСЛУГ ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ

Нові виклики сучасності призвели до перегляду усталених форм 
роботи закладів культури. Цей процес пришвидшився завдяки тому, 
що відбулася зміна їхньої ролі в суспільстві. На сучасному етапі роз-
витку суспільства установи культури зорєнтовані і беруть участь не 
лише у культурних, але й у соціальних і економічних процесах, про-
довжуючи залишатися водночас центрами дозвілля. 

Варто зазначити, що нині заклади культури більше не є монополіс-
тами на ринку культурних послуг. Сфера культури вдосконалюється і 
розвивається в умовах конкуренції (зовнішньої і внутрішньої), і необ-
хідно визнати, що основним конкурентом на ринку дозвілля населен-
ня стали торгово-розважальні центри.
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Традиційно, предметом культурної боротьби різних установ куль-
тури, стає вільний час населення, і, як наслідок, потребує інновацій-
них розробок і технологій для розвитку конкурентних переваг.

Сфера культури і мистецтв тепер має ряд пропозицій культурно-
го продукту для його реалізації. Ефективність реалізації (продажу) 
безпосередньо залежить від того, наскільки заклади цієї сфери здатні 
перетворити культурний продукт у комерційний товар. Під «культур-
ним продуктом» ми розуміємо певну послугу, яка в певному форматі 
пропонується для цільової аудиторії, тобто споживачам.

Суттєвим моментом є те, що як правило розрив між культурним 
продуктом і його споживачем залишається дуже великим. Однак, за 
умови грамотного й ефективного PR-просування у сфері культури 
можливо створити культурний продукт практично з нуля і саме там, 
де на нього є і буде попит.

Форми і методи PR, які традиційно використовуються державними 
закладами культури, можуть бути інтегровані в єдину систему органі-
зації взаємодії з суспільством, тобто повинні утворювати цілісну струк-
туру, здатну вирішувати завдання і досягати соціальні мети, поставле-
ні перед установою. 

Сучасний PR у діяльності установи культури містить різні форми 
роботи зі споживачами, інвесторами, ЗМІ, владою, населенням, гро-
мадськими організаціями, власним персоналом, а саме: свята, вистав-
ки, конкурси, благодійність фестивалі, ярмарки; покази мод (Fashion 
week); різноманітні концерти, церемонії відкриття/закриття та багато 
інших. Саме працівники культури займаються PR-діяльністю за допо-
могою підготовки та проведення акцій, маючи для цього значний про-
фесійний досвід.

У цьому контексті вкрай важливими і потрібними характеристика-
ми наділені спеціальні події, які задовольняють особливі потреби ау-
диторії, організовані з метою зміцнення іміджу установи і залучення 
уваги аудиторії до бренду або продукту. Крім того, спеціальні події 
– це проєкти непрямої реклами, які використовуються в соціальних 
комунікаціях та відіграють велику роль для суспільства.

Підґрунтям для  PR-просування культурного продукту є такі 
принципи: впізнаваність і нагадування (комплекс регулярних дій по 
PR-просуванню у сфері культури і мистецтв); адресність і диферен-
ціювання (точне визначення цільової аудиторії культурного продук-
ту і адресатів комунікаційного впливу); інтерактивність (вихід за межі 
звичних рамок, залучення глядачів / відвідувачів); масштаб комуні-
кації (комплексний підхід і систематизація PR-діяльності в установах 
культури).

Для реалізації зазначених принципів фахівці в галузі зв’язків з гро-
мадськістю широко використовують інструменти PR.

PR-інструменти – це різні засоби і методи, що застосовуються в ді-
яльності зв’язків з громадськістю, з метою досягнення поставлених ко-
мунікативних завдань [1, 256].
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PR-інструменти можливо умовно поділити на чотири групи засто-
сування для просування своїх послуг: 1) інформаційні PR-інструменти 
– розміщення інформації в ЗМІ; 2) робота з журналістами, інформацій-
ними ресурсами та публікація різної інформації про компанії в ЗМІ; 
3) аналітичні PR-інструменти представляють собою засіб односторон-
ньої (зворотної) комунікації, призначений для вивчення думок; 4) ко-
мунікативні PR-інструменти мають головне гідність – безпосередній 
контакт, особиста комунікація між організацією і її клієнтами [2, 163].

Отже, PR-інструменти є одним з головних способів просування 
послуг організації. Таких інструментів дуже багато, організації вико-
ристовують різні набори інструментів, залежно від поставлених цілей 
і специфіки самої організації. 

Спеціальні події можуть бути орієнтовані на різну аудиторію. Кон-
церти, фестивалі вміщують масову цільову аудиторію і проводяться 
для впливу на маси і комунікацію з ними. Презентації з VIP статусом, 
заходи виключно для журналістів і ЗМІ – це події, що проводяться для 
вузького кола аудиторії з метою подальшого поширення інформації 
про продукт, бренд, компанії. Проведення конференцій, форумів і се-
мінарів є подіями закритими, зазвичай для партнерів, співробітників 
фірми.

Спеціальні заходи – не є спонтанним, незапланованим процесом, 
це ретельно організована і продумана робота, яка вимагає професій-
них знань і уважної підготовки до організації проведення події.

Роль спеціальних подій у просуванні культурного продукту закла-
дами культури є важливою. Ці заходи сприяють створенню умов і ви-
будовуванню основ для розвитку різних напрямків PR, а саме: ведення 
спонсорської та благодійної діяльності; розвитку і побудові партнер-
ських відносин з іншими компаніями; встановленню довірливих та 
дружніх відносин, комунікації з суспільством, фірмами, організація-
ми, з органами державної влади, формуванням корпоративної куль-
тури. 
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РОЛЬ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ У РОЗВИТКУ 
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Нині в українському суспільстві креативні індустрії відіграють все 
більш помітну роль, оскільки сприяють розвитку міст, реалізації но-
вих соціально-культурних проєктів, проведенню насиченого і цікаво-
го дозвілля, що відповідає запитам різних груп населення. Креативні 
індустрії об’єднують у своєму просторі сфери культури, економіки і 
соціальної політики. Креативність і творчість нині затребувана в са-
мих різноманітних галузях, починаючи від промисловості, закінчу-
ючи управлінням. Творчими людьми сьогодні можливо назвати не 
лише артистів, письменників, художників або представників творчих 
професій. Наприклад, у бізнес-стратегіях беруть до уваги не лише 
матеріальний, але й нематеріальний, креативний (творчий) капітал, 
який став важливою частиною фінансової складової бізнесу, бо сприяє 
знаходженню унікальних рішень у стрімкому, мінливому світі [4].

На думку О. Копієвської, творча діяльність, її життєдайна сила має 
значну рушійну силу і характерна для різних соціальних, вікових ка-
тегорій, а творчість і креативність, як основа людської діяльності, ха-
рактеризуються  індивідуальним виробництвом і спільним інтелекту-
альним процесом. О. Копієвська зауважує, що більшість дослідників 
схильні до того, що креативність і творчість є окремими поняттями, 
які визначаються своїми принциповими відмінностями. Наприклад, 
творчість розглядається як процес створення культурного, мистецько-
го продукту, а творче мислення моделює художні образи і втілює їх 
у будь-якому сценарії або предметі. Натомість креативність розгляда-
ється як процес генерації принципово нових, невідомих раніше ідей, 
а креативне мислення здатне до винахідництва і наукових відкриттів 
[2].

На думку Л. Зотової, креативні індустрії мають можливість покра-
щувати добробут населення та спрямовані на створення культурної 
продукції і надання послуг пов’язаних з масовим споживанням [3]. Зі 
свого боку, сучасні практики, зокрема А. Лавриненко, Н. Федотова за-
значають, що «креативні індустрії» засновані на таланті, певних нави-
чках, ініціативності, управлінських якостях тощо. Ці та інші складові 
сприяють появі нових форм роботи, створенню робочих місць шля-
хом використання інтелектуальної власності, відповідно креативні ін-
дустрії ґрунтуються на творчих здібностях людей, які спільно з мене-
джерами і технологами створюють культурний продукт [3].
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Натомість А. Флієр розмежовує такі поняття як «культурна твор-
чість» і «культурні індустрії», а під культурними індустріями розуміє 
художнє і соціальне виробництво, здійснюване методами масового ти-
ражування, за допомогою діяльності культуро-творчих інститутів [3]. 

У документах Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки 
і культури (ЮНЕСКО) та Європейського союзу також розмежовуються 
поняття «культурні індустрії» і «креативні індустрії». У них зазнача-
ється, що «культурні індустрії» створюють і поширюють товари і по-
слуги, що формують певні культурні цінності та виконують значущу 
функцію в таких галузях, як виконавське, образотворче мистецтво, 
культурна спадщина, кіно, телебачення, радіо, відеоігри, нові медіа, 
видавництва [3].

Слід звернути увагу на те, що перші дослідження креативних ін-
дустрій проводилися організацією «Рада Великого Лондона» у Ве-
ликобританії, пізніше були доповнені і розгорнуті британськими 
дослідниками з агентства «Comedia» та іншими консультантами і 
дослідниками, результати яких є основою сучасної оцінки потенціа-
лу креативних індустрій, формування шляхів і стратегій підтримки 
та розвитку, у такий спосіб було розроблено технологію картування 
(mapping) [4].

Картування територій передбачає складання карти культурних і 
творчих ресурсів території для роботи і оцінки потенціалу креатив-
ного сектора, визначення його потреб і можливостей та формування 
стратегії розвитку креативних індустрії на певній території. 

Дослідники різних країн, таких як Великобританія, Німеччина 
тощо, працювали над створенням власних методик картування і роз-
витку креативних індустрій. Одну з показових методик розробило 
британське агентство «EUCLID», у якій описаний виробничий лан-
цюжок креативних індустрій, що містить чотири стадії:

• зародження ідеї, що передбачає створення креативних задумів 
і проєктів;

• виробництво, що передбачає створення придатних для комер-
ційної реалізації продуктів;

• поширення, що передбачає трансляцію продуктів, записів, кі-
нопоказів, показів вистав тощо;

• споживання, що передбачає отримання визначеного досвіду 
кінцевим користувачем [4].

Нині креативні індустрії, як суспільні інститути, є в Австралії, Бра-
зилії, Великобританії, Німеччини, Китаї, Литві, Росії, Сінгапурі, США 
та інших країнах, формуючи творчий простір сфери культури і мис-
тецтва, генеруючи ідеї, знання, тексти, інформацію, цінності тощо [5].

         Тим часом, у сучасних умовах креативні індустрії є одним з но-
вих підходів інноваційного розвитку культури, який володіє великими 
можливостями і потенціалом для розвитку культурного кластера. Ос-
новою творчих індустрій є технологічний принцип розвитку за клас-
терним типом, який успішно поєднав досвід бізнес-навичок і культур-
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них практик, підґрунтям  яких є творча та інтелектуальна складова [1]. 
Наприклад, були створені творчі кластери, які реалізувалися за допо-
могою креативних індустрій. Творчий кластер (креативний простір) є 
місцем для проведення культурного дозвілля, яке розміщене в попе-
редньо не призначеному для цього будівлі, а це зазвичай будівлі про-
мислового призначення. Оновлені простори колишніх фабрик, про-
мислових будівель і офісів у багатофункціональні майданчики для 
роботи, проведення виставок, лекцій, майстер-класів та інших освітніх 
і культурних заходів, формують певні умови для розвитку бізнесу і со-
ціального середовища [3].

Як особливий сектор економіки креативні індустрії є особливим ви-
дом соціально-культурних практик. Складовою креативних індустрій 
є проєктна діяльність, яка дає змогу розширювати можливості соціаль-
но-культурних об’єктів, пошук творчих ініціатив, що відкриває мож-
ливості розвитку для виробника і для споживача культурного продук-
ту, позиціонування в актуальних форматах, які надають можливість 
для формування позитивного іміджу, стають інструментом підтримки 
для посередництва між спільнотою творчих підприємців або виробни-
ків, міською владою та відвідувачами [3].

Під час реалізації соціально-культурних проєктів, у межах творчих 
індустрій, актуальними стають три проблеми, а саме: недостатньо ви-
сокий рівень привабливості культурних інститутів для творчих осо-
бистостей; неготовність багатьох установ культури до діяльності за 
законами бізнесу; недостатнє впровадження в соціально-культурні 
програми питання розвитку територій творчими ініціативами [3].

Проте нині є досить багато чинників, що сприяють розвитку кре-
ативних індустрій, серед яких: кваліфіковані, з творчим мисленням, 
художньо обдаровані люди, здатні створити, спільно з менеджерами і 
технологами, затребуваний культурний продукт і надати різноманіт-
ний спектр послуг; знання потреб, інтересів, матеріальних можливо-
стей людини; розуміння необхідності позиціонувати і просувати про-
дукт або послугу тощо.

Отже, на сьогодні креативні індустрії є одним з варіантів модерні-
зації сфери культури і мистецтва, що дають можливість вивести куль-
туру і її економіку на новий рівень розвитку.
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ЕСТРАДНЕ ВОКАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
В УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСІ СУЧАСНОСТІ

Сьогодні естрадне вокальне мистецтво є важливою складовою 
частиною життя суспільства, тому постійно зростає інтерес до вивчен-
ня цього феномену. 

Наукова література, присвячена естрадному вокальному мисте-
цтву, складає значний доробок, розгалужений за проблематикою, жан-
рами та спрямуваннями. Варта уваги низка вітчизняних досліджень у 
галузі філософії (Н. Авер’янова, В. Калужська), культурології (А. Ко-
стіна, Ю. Рева), мистецтвознавства (О. Бойко, М. Мозговий, Т. Самая, 
В. Тормахова, О.  Сапожнік) та ін., у яких розглядаються різні аспекти 
виникнення і функціонування естрадного вокального мистецтва. 

Стосовно визначення терміну «естрада», то він постійно змінював-
ся, починаючи з простого значення «поміст», «відкритий концертний 
майданчик, розташований над землею», до чітко визначеного поняття 
виду сценічного мистецтва [4].

З другої половини ХХ ст. розпочинається етап пошуків теоретич-
ного і практичного осмислення сучасної естради та формування базо-
вих засад естрадного виду мистецтва. Кінець ХХ ст. позначений ради-
кальними змінами у вокальному естрадному мистецтві і відзначається 
переорієнтація на західну модель шоу-бізнесу. 

Плідними є дослідження В. Тормахової про естрадну музику. Вона 
стверджує, що це поєднання таких різновидів сучасної музики, як 
джаз, рок, поп музики. Естрадний вид мистецтва розглядається, як та-
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кий, що охоплює різні жанри, що відрізняються за естетикою, за типом 
професіоналізму, за приналежністю до різних національних культур 
та історичних періодів. І головний чинником, який відрізняє естрадну 
музику – це використання спеціальних ефектів для створення різно-
манітних шоу, які мають неабиякий вплив на увагу слухача [5]. 

Дійсно, з кожним днем естрадні виконавці застосовують під час 
своїх концертів, виступів широкий спектр сучасних мультимедійних 
технологій, що справляє враження на слухову і глядацьку аудиторію. 

Не менш вагомим науковим доробком у галузі музикознавства є 
дисертаційне дослідження Т. Самаї, яка спробувала визначити та оха-
рактеризувати сім засад естрадного мистецтва, а також класифікува-
ти етапи розвитку естрадного вокального мистецтва в Україні. Вона 
дійшла висновків, що естрада як мистецький феномен є складовою 
культурного життя України й на еволюцію вокального мистецтва ес-
тради, безумовно, впливали суспільні та політичні процеси. У дослі-
дженні відмічений негативний вплив «шоу-бізнесу» на «естраду», як 
таку, на розвиток нових мистецьких здобутків: «Є істотні відмінності 
у завданнях шоу-бізнесу та естрадного мистецтва. Естрада – це худож-
нє відображення соціальних форм і суспільного устрою, а комерцій-
на складова не є основним завданням творчості. В Україні прагнення 
якщо не підкорити, то хоча б зімітувати схеми західного шоу-бізнесу 
змушує виконавців до прямого копіювання зірок, що веде до майже 
повної відсутності мистецької індивідуальності на естраді. Такий стан 
речей не сприяє національній самобутності естради, навпаки, значно 
знижує її якісний та професійний рівень» [3].

Варто зауважити, що сучасне естрадне вокальне мистецтво не може 
розвиватися ізольовано, воно перебуває під впливом різних чинни-
ків. Так, сьогоднішні карантинні обмеження внесли свої корективи в 
майбутнє естрадного вокального мистецтва. У період світової панде-
мії представники української сцени змушені були шукати нові плат-
форми для творчої діяльності. Живі концертні виступи змінились на 
онлайн-концерти та онлайн-фестивалі. Тому діячі культури і мисте-
цтва звернулись до влади України з петицією внести законопроєкти, 
спрямовані на економічне стимулювання і відновлення роботи музич-
ної індустрії в період пандемії та в посткризовий період [1]. 

Нині нагальні питання економічної підтримки культури і мисте-
цтва потребують вирішення в усіх країнах світу. Ця проблема пере-
буває у фокусі уваги багатьох науковців, митців, які акцентують на 
змушеному стані «паралізованої культури і мистецтва», намагаються 
попри всю складність проблем знайти їм альтернативні вирішення.

 Зважаючи на це, можливо стверджувати, що трансформаційні про-
цеси є рушійними силами для постійного видозмінення і урізноманіт-
нення естрадного вокального мистецтва з кожним днем. Відзначаючи 
всю складність ситуації, правомірним буде необхідність переосмис-
лення способів роботи естрадного вокального мистецтва і траєкторії 
його розвитку в майбутньому.
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ФІЛОСОФІЯ ЖІНОЧОГО МИСТЕЦТВА ПРОПЕРЦІЇ ДЕ РОССІ 
В РАННЬОМОДЕРНІЙ БОЛОНЬЇ

На філософію жіночого мистецтва в ранньомодерний період  мис-
тецтвознавці звернули увагу лише наприкінці ХХ ст. Поштовхом стала 
стаття американського мистецтвознавця Лінди Нохлін «Why Have There 
Been No Great Women Artists?», надрукована у 1971 році в журналі «Art 
News». 

Формулюючи власні відповіді на поставлене запитання, Л. Нохлін 
зазначає, що головним чинником було обмеження дозволу на отри-
мання мистецької освіти жінками, що було звичним для чоловіків, та 
суспільні стереотипи маскулінного суспільства [13]. Після її публікації 
розпочались історико-мистецтвознавчі дослідження, результати яких 
публікувались у статтях і монографіях, захищались у вигляді дисерта-
цій. Музеї у Флоренції, Кремоні, Болоньї, Відні, Лондоні, Вашингтоні, 
Уффіці дістали із запасників картини і скульптури, створені художни-
цями і скульпторками, і провели виставки, присвячені їхній творчості 
[7, 231]. 
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Серед 25 жінок, які працювали у 12 містах від Венеції до Неаполя 
і були зареєстровані як художниці у період чинквеченто в Італії, Де’ 
Россі була єдиною скульпторкою [8, 122]. Компаративний аналіз, про-
ведений Л. Чейні, засвідчує, що у творах чоловіків і жінок-художни-
ків тієї самої епохи: 1) немає відмінностей між жіночим і чоловічим 
творчим розумом; 2) у жіночих картинах є різні теми, які не трапля-
ються в картинах чоловіків, з погляду материнства, аборту та аспектів 
пубертатної трансформації [6, 1]. В українській культурології та мис-
тецтвознавстві ці ретроспективні перевідкриття минули майже непо-
міченими. Виключенням можливо вважати статтю Л. Іваницької [3] і 
Ю. Романенкової, де зазначено, що «жінки як творці – безумовно тала-
новиті, але не геніальні, це важко заперечувати» [4]. 

Мета, яку ми ставимо у цьому дослідженні, полягає у тому, аби за-
повнити пробіли, що існують  у вітчизняній культурології та музеєз-
навстві стосовно творчості болонської скульпторки XVI ст. Проперції 
де Россі.

О. Больнов, узагальнюючи методологію антропологічного дослі-
дження, зауважує, що «ми намагаємося визначити один з об’єктивних 
образів людської культури, виходячи з розуміння людини як його тво-
рця; з іншого боку, навпаки, прагнемо зрозуміти людину виходячи з 
того, чим зумовлене її становлення. Ми також запитуємо: чи здатна й 
якою мірою, людина за своїм єством, відповідно до внутрішньої потре-
би створити мистецтво, науку, політику й тощо? Що ми знаємо з цих 
творінь про самого їхнього творця?» [1, 105]. 

Першою мисткинею, про яку йдеться у відомих «Життєписах най-
славетніших живописців, скульпторів та архітекторів» Дж. Вазарі, була 
Проперція де Россі (1490–1530). Біографом описується життя і твор-
чість – «першої відомої жінки-скульптора епохи Відродження, яка, не 
беручи до уваги існуючі на той час у західноєвропейському суспільстві 
правила життя і норми поведінки, завдяки своїй залізній волі й непере-
борному бажанню творити в обраному напрямі мистецтва займалась, 
як тоді вважалось, виключно чоловічим заняттям – різьбленням по 
каменю, обробкою мармуру, гравюрою та виготовленням незвичних 
мініатюр» [3, 36]. Дж. Вазарі називає Проперцію донькою громадянина 
Болоньї. Однак Алідоса заявив, що вона є донькою Джованні Мартіно 
Россі да Модена. Інший біограф на початку XIX ст. припустив, що Рос-
сі було її прізвищем за чоловіком, а не дівочим прізвищем, переважно, 
на тій підставі, що її зазвичай називають Мадонна Проперція. У 1851 
році М. Гуаланді виявив документи 1514, 1516 і 1518 років в архівах 
MSS, у яких згадується «Domina Propertia, filia q. Іeronymi de Rubeis 
Bononiae civis» (лат.) (Пані Проперція, донька в минулому Ієронима де 
Рубеса, громадянина Болоньї. – О. Г.)… Отже, можливо ще раз погоди-
тися з Вазарі, що Проперція була уродженкою Болоньї [14, 168]. Згідно 
із записом у нотаріальному архіві Болоньї 18 березня 1515 року, зазна-
чається «Discreta mulier Domina Propertia quondam D.ni Hyeronimi de 
Rubeis Cap. S. Iosephi etc.» [15, 80]. 
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Завдячуючи своєму батькові, нотаріусу, який був прогресивних по-
глядів, Проперція змогла отримати освіту в Болонському університеті, 
до якого мали право вступати дівчата. Болонья була другим за вели-
чиною не столичним містом в Європі після Ліона. Але в місті не було 
жодної великої правлячої родини, таких як Гонзага, д’Есте чи Медичі, 
яка би займалася промоцією візуального мистецтва [10, 28]. На початку 
XVI ст. болонці обмежили свої живописні замовлення вівтарями для 
своїх сімейних каплиць у парафіяльних церквах та циклами фресок 
для прикраси своїх палаців. Ще небагато сімей мали картини і скуль-
птуру вдома, про що свідчать попередні описи майна в інвентарних 
книгах [10, 291–301].

Після навчання, під час якого Проперція виявила неабиякий та-
лант, вона вирішила займатися скульптурою. Однак цей вид образот-
ворчого мистецтва вважався виключно чоловічою професією. Тому 
Проперція вирізнялася тим, що вирізьблювала зображення на вишне-
вих і персикових кісточках [7, 234]. Як зауважує Р. Боргіні в «Il riposo» 
(1584), «Проперція де Россі з Болоньї, яка має рідкісний талант і гарне 
тіло, співає краще, ніж інші жінки її міста, все ще займається (буду-
чи від природи схильною до малювання) різьбленням по каменю, на 
якому вона зробила багато історій з великим терпінням та добре зро-
бленою конфігурацією, які вражали кожного, хто їх бачив; тому що 
на волоському горіху вона робила «Страсті Господа», що було майже 
дивом побачити у мініатюрі таку велику кількість фігур, і так добре 
розділених» (мій пер. – О. Г.) [5, 427].

Як описує Л. Рагг у «Жінки-художниці Болоньї» (1907), у довжину 
Проперція де Россі зробила розп’яття – центральну фігуру, тих, хто 
спостерігав, плакав, та катів згрупувала у славну композицію, і кож-
ну окрему фігуру обробила з точністю та духовністю – все на одній 
персиковій кісточці. Витонченість і вишуканість твору Вазарі харак-
теризує як чудову [14, 171]. Герб родини Грассі (бл. 1510–1524) у ви-
гляді двоголового орла з хрестом, (срібло, філігрань) інкрустований 
11 персиковими кісточками, із вигравіруваними на одному боці Св. 
апостолами, з Св. дівами – з іншого, дотепер знаходиться в музеї Се-
редньовіччя (Museo Civico Mediavale, Болонья, Італія). Інша прикраса 
– золотий кулон з вишневою кісточкою із понад 100 різьбленими голо-
вами та діамантами, смарагдами і перлами, розміщений в експозиції 
музею срібла (Museo degli Argenti, палац Пітті, Флоренція, Італія) [11].

У 1524 році віце-легат запросив скульпторку прикрасити навіс го-
ловного вівтаря в церкві, яку він щойно відновив біля воріт Сан Сте-
фано. Проперція виконала чудовий екземпляр різьблення періоду 
Ренесансу, з гарним переплетенням фламбо і пташиних голів, фрук-
тів, листя та сфінксів, що увінчує арку вівтаря в церкві Санта Марія 
дель Баракано [14, 172]. Кафедральний собор Сан-Петроніо в Болоньї 
мав бути прикрашеним барельєфами на фасаді. Адміністратори за-
просили скульпторів міста взяти участь у конкурсі та надіслати зразки 
своєї майстерності. Її «контрольною роботою» був мармуровий бюст 
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графа Г. Пеполі, який нині знаходиться в музеї Сан-Петроніо [14, 173]. 
Проперція зобразила його воїном з медаллю, достатньо молодого 
віку, який знаходиться у першій кімнаті Фабрики базиліки Сан-Пе-
троніо [9, 8]. Також Проперція зробила кілька скульптур для порта-
лу головного фасаду собору Сан-Петроніо в Болоньї. Її барельєфи в 
музеї Сан-Петроніо зображають візит цариці Савської до царя Соло-
мона та сюжет Йосифа і дружини Потіфара. На першому барельєфі 
бачимо царя, який сидить на своєму троні, його охоронців та великих 
людей навколо нього. Одна з фігур барельєфу стоїть на колінах біля 
його ніг. Цариця Савська та її служниці шанобливо стоять осторонь. 
Р. Боргіні високо оцінює професійну майстерність Проперції: «На фа-
саді Сан-Петроніо в Болоньї є майстерна мармурова картина її руки, 
на якій зображено історію Йосифа в Єгипті, коли залишаючи плащ, 
він рятується від благань і пасток закоханої жінки; і на цьому ж фаса-
ді також нею зроблені два мармурові Ангели з поступовим рельєфом, 
старанно виконані» (мій пер. – О. Г.) [5, 427–428].

 Барельєф на біблійну історію про Йосифа та дружину Потіфара 
[12] нагадує нам про перемогу праведного єврейського раба Йосифа 
над пристрастю дружини начальника охорони Потіфара, єгиптяни-
на, перемогу цнотливості, непохитності чоловіка над чуттєвістю і пе-
реслідуваннями з боку заміжньої жінки, перемога молитви до Бога над 
наклепами і, врешті-решт, звільнення (Буття 39: 7–21). Як зазначає Л. 
М. Рагг, Йосиф відвертається від спокусниці, яка, сидячи на краю ди-
вану з балдахіном, намагається затримати чоловіка кремезною рукою 
за плащ, що майорить. Картина відображає природні, енергійні рухи 
та дії, але без насильства та викривлення [14, 174].

На додаток до цього Проперція виконала фігури двох ангелів, які 
досі прикрашають цей собор. Хоча рельєф та скульптури ангелів вва-
жалися чудовими, за роботу їй заплатили дуже мало. Реєстри Фабрики 
базиліки Сан-Петроніо містять такі записи: «1 червня 1525 р. Мадонні 
Проперції де Россі, 11 лір за виконану нею Сибілу в мармурі. 8 вересня 
1525 р. Мадонні Проперції де Россі за виконаного нею ангела, 10 лір і 
19 сольді. 4 серпня 1526 р. Для Проперції, 40 лір та 3 сольді за решту 
двох Сибіл, Ангела та дві картини» [14, 174].

Вазарі зауважує, що її переслідував підлий і ревнивий художник 
Аміко Аспертіні, який знеславив її перед адміністраторами Сан-Пе-
троніо, що стало причиною зниження ціни за її роботу; через це вона 
відмовилася від роботи зі скульптурою і взялася за гравюру на міді, 
що зробила з великою досконалістю [14, 180]. Р. Боргіні описує її твор-
чу натуру, чесноту та майстерність: «Нещодавно Пропертія віддалася 
різьбленню мідних відбитків, керуючи всім щасливо» (мій пер. – О. Г.) 
[5, 428]. Але після смерті чоловіка скульпторка загалом жила в злиднях. 
І більше вона не отримувала замовлень, бо скульптура вважалася мис-
тецтвом, яким повинні займатися лише чоловіки. 

Проперція де Россі, обдарована скульпторка і художниця, померла 
24 лютого 1530 року, у день коронації імператора Карла V римським 
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папою Климентом VII в базиліці Сан-Петроніо в Болоньї. За заповітом 
вона була похована в лікарні Морте (Ospedale della Morte) [5, 428].

Отже, можливо зробити висновок, що соціалізація жінки-скуль-
пторки в ранньомодерній Болоньї відбувається складніше, ніж для 
чоловіків. Більш успішною у професії мисткині може стати черниця 
у монастирі,  або донька художника у майстерні батька. Вдома жін-
ці давали можливість брати уроки малювання і живопису, займати-
ся різьбленням, але коли це ставало її професією, вона потребувала 
маркетингу свого мистецтва, шукала замовників серед нобілітету, до-
лаючи їхній скептицизм. Твори Проперції, згадані вище, уособлюють 
філософію її жіночого мистецтва, пов’язаного з релігійною темати-
кою. Соціальний статус Проперції де Россі, скульпторки, художниці, 
мініатюристки та граверки, є ближчим до  гуманістичної інтелігенції, 
ніж до статусу ремісників. На тлі культурних реалій того часу цей фе-
номен можливо вважати показником парадигмальних змін у суспіль-
ній свідомості стосовно соціальної значущості обдарованої болонської 
скульпторки.
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ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ В ПОДІЄВОМУ ВІДОБРАЖЕННІ
СВЯТКОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ВБРАННЯ

У XX – на початку ХХІ ст. пошук нових стилів та активна їх змі-
на стають звичним в існуванні людства, зокрема це стосується і свят-
кового українського вбрання, яке одягають під час подієвих заходів. 
Науково-технічна революція, цифровізація та цифрова економіка, що 
впливають на виробництво й поставку товарів та послуг, уподобання 
та смаки людей з різних куточків земної кулі, призводять до однако-
вості, у результаті глобалізації, не тільки повсякденного одягу, а й – 
святкового вбрання. З одного боку створено інноваційний продукт 
сучасного людського буття, а з іншого – він водночас доповнений уні-
фікаційними елементами. Отже, симбіоз, взаємопотенційна дія і ре-
зультативний ефект зазначених чинників не лише ставить під сумнів 
значущість і доцільність трансісторичної соціокультурної спадкоєм-
ності, але й непомітно викорінює саму потребу особистісного стриж-
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ня, ідентичності, відповідальності, обов’язку, світоглядно-етичної рег-
ламентації індивідуальної і суспільної життєдіяльності [1, 1].

Важливим залишається напрям неотрадиціоналізму, який унемож-
ливлює деградацію ідентичності, глокалізує ніби несумісні елементи 
та трансформує до прийнятних форм у конкретному суспільстві, не 
розриваючи трансісторичний досвід і надбання минулих поколінь та 
вдало поєднує з прийдешніми. 

Перед українськими дизайнерами постає складне питання відро-
дження та становлення стилю не лише засобами запозичення народ-
них традиційних образів, але й з філософського переосмислення наці-
онально-культурної цілісності у створенні нового [2, 143]. Створення 
нових форм сучасного одягу ґрунтується на процесах творчої підго-
товки пошуку та синтезу відібраних елементів теперішнього вбрання 
[3, 113].  Українське святкове вбрання також є сукупністю інновацій-
них поглядів дизайнерів і успадкуванням традиційних, звичаєвих еле-
ментів, що визначилися на суспільному, побутовому та художньому 
рівнях. 

Розглянувши особливості багатофункціональності національного 
вбрання, вимоги до різноманітних стильових напрямів у контексті 
сучасного моделювання одягу, а також проаналізувавши основні ас-
пекти використання етномотивів, потрібно зазначити, що українські 
дизайнери повинні проаналізувати національнокультурний досвід [1, 
27–28]. Молоді дизайнери звертаються до традиційних елементів свят-
кового вбрання, модернізують їх, відшуковують забуті практики дра-
пування, вишивання, виготовлення тканин – усе це перетворюється в 
потужний громадський рух за збереження своєї культурної національ-
ної ідентичності. 

Водночас помітне «легковажне» ставлення до одягу, культури. Фак-
тично сучасна картина культурних вподобань людини – це контраст, 
«суспільство контрастів». При загальній доступності «красивого» одя-
гу, сучасна людини надає перевагу «простоті». 

Тому «громадська думка» формує так зване «суспільство споживан-
ня», що призводить до частої зміни одягу, бо він став «немодним». Цей 
процес з одного боку призводить до розвитку економіки, а з іншого – 
до надлишкового споживання та використання природних ресурсів. 
Тому і святкове вбрання для різних подій також слід швидко змінюва-
ти, що забезпечить новизну тенденцій цього короткого періоду. 

Поява та трансформація художніх напрямів і стилів  детерміновані 
динамікою соціально-економічного розвитку суспільства. З кожною 
новою історичною формацією постає потреба художньої реінтерпре-
тації її життєвого змісту, переосмислення уявлень про світ і людину, 
перебудови системи зображувальних і виразних засобів.

Аналіз стилю українського святкового вбрання засвідчив, що усе  
відбувалося в тісному зв’язку з іншими культурами. Торговельні шля-
хи, що пролягали Україною, сприяли обміну товарами. Різноманітні 
зразки прядива, фарб, тканин, прикрас і деталей одягу, які потрапля-
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ли до Київської Русі з інших земель змінювалися відповідно до впо-
добань наших пращурів. З-поміж численних різновидів народного 
ткацтва, поширеним на Русі був полотняний жіночий одяг: запаски, 
крайки, перемітки та плахти. На Фресках Софії Київської можливо ба-
чити постаті чоловіків і жінок, одяг яких оздоблений вишивкою внизу 
рукава та на наплічниках. Майстерно вишивалися коштовні свяще-
ницькі ризи та княжі вбрання. Українське народне святкове вбрання, 
як і будь-який інший національний одяг, – феномен не лише культур-
ного, але й загальноісторичного значення. У ньому виразно втілились 
ті характерні особливості національного характеру та ментальних 
традицій, які складалися у світогляді українського народу протягом 
декількох століть.

Українські дизайнери, враховуючи національні традиції в неотра-
диціоналістичному моделюванні костюма, звертають увагу на  симво-
ли Трипілля, моду Київської Русі та добу козацтва.

Адже мода – це циклічно змінна форма соціально-культурних ідей, 
стилів тощо.

Національна культура, народне мистецтво і костюм стали одним з 
найпродуктивніших джерел для створення нових форм, композицій, 
кольористично-декоративних образів сучасного святкового костюма в 
подієвих заходах. 

Отже, святкове вбрання українців, зберігаючи власні традиції, уві-
брало культурні цінності різних епох. Українське святкове вбрання в 
подієвому відображенні характеризується комплексністю, що відтво-
рює історичний екскурс та інноваційність, швидкість сучасного життя 
людини.
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ФЕСТИВАЛЬ ВУЛИЧНИХ КУЛЬТУР 
ЯК КУЛЬТУРНО-ПОДІЄВА ПРАКТИКА

Глобалізаційні процеси призвели до того, що сучасна людина на-
разі живе у відкритому суспільстві і споживає уніфіковані товари в 
усіх куточках світу (одяг, побутову техніку, автомобілі тощо). З матері-
альними продуктами, завдяки екранній культурі, поширюються нові 
символи, цінності, образи та значення, які нерідко несуть із собою вже 
готові рішення, зразки поведінки, наперед сформовані уявлення про 
світ, а це зі свого боку створює загрозу для демократичного розвит-
ку, адже людина позбавляється здатності самостійно робити вибір на 
підставі власних естетичних поглядів чи етичних переконань. Вихо-
дом із такої ситуації може бути культура як противага технологізації, 
інструменталізації і матеріалізації суспільних відносин. Тому наразі 
перед суспільством постала нагальна потреба – мислити глобально, 
тобто розуміючи міжнародні тенденції розвитку, а діяти локально, бо 
сучасна культура твориться на рівні населеного пункту (міста, селища, 
містечка). На сьогодні мождиво спостерігати, як, завдяки зусиллям, ак-
тивностям та ініціативам людей, змінюється навколишній культурний 
простір, виникають нові культурні практики. 

Культурні практики, як поняття популярної культури, започатку-
вали дослідники британського напряму в культурології, що активно 
діяв в останній чверті ХХ ст. під назвою Cultural Studies (Річрд Хогарт, 
Реймонд Вільямс, Стюарт Гол, Джон Фіске та ін.). У розвиток їхньої 
концепції, під культурними практиками будемо розуміти одну з форм 
соціального досвіду, частину способу життя і людського повсякдення. 

Одним із різновидів нових культурних практик є вулична культура 
(стріт-культури). Поняття «вулична культура» ще не знайшло свого 
місця в наукових дослідженнях та словниках і перебуває на стадії ста-
новлення. Електронні видання, що розповідають про міську культуру 
в українському сегменті Інтернету («БЖ», «The Village» та ін.) визнача-
ють вуличну культуру (урбан культура, паблік арт) як спосіб і свободу 
самовираження сучасної молоді в умовах міського простору, як філо-
софію формування креативної особистості, яка здатна змінити місто, 
адже кожен може реалізуватися в будь-якій формі вуличної культури 
у своєму дворі, на своїй вулиці, у своїй школі, у парку свого міста [3]. 

Коли термін «вулична культура» вживається в однині, то він озна-
чає узагальнене поняття міської культурної форми, самовираження 
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людини, те, що народжене з об’єднань молоді на вулицях міста. Ву-
лична культура – це творча діяльність, місцем реалізації якої є міський 
простір. Вона здебільшого виникає з міських низів, зі спальних райо-
нів, у яких мало інституційних культурно-мистецьких закладів. Так, у 
Харкові відкрито вже три урбан-парки в спальних районах, які стали 
центром тяжіння для місцевих громад.

Водночас, коли термін вживається в множині, як «вуличні культу-
ри», то тоді до його змісту належать усі можливі різновиди діяльності 
людей, що пов’язані спільними поглядами та інтересами, який можли-
во визначити як субкультури. Кожна з таких субкультур утворюється 
навколо добровільних об’єднань і має власне уподобання чи захоплен-
ня, визначає стиль мислення і життя її учасників. Такі вуличні куль-
тури можливо розподілити за кількома напрямами: спортивно-рухові 
(стрітбол, стріт футбол, паркур, стріт воркаут, скейтбордінг, роллер-
блейдінг, bmx (райдери), трюковий самокат тощо), музично-танцю-
вальні (брейкінг, емсі фрістайл, хіп хоп фрістайл, хіп хоп хорео, репе-
ри, денс холл, крапмп, вікінг, локінг, хаус, бітбокс, діджеінг, баттловий 
діджей, паті діджей, тернтаблізм, скрейч, бітмейкінг, паппінг тощо); 
модної індустрії (стритвери, снікер культура); стріт-арт (графіті, 
постери, трафарети), вуличного мистецтва (вуличні театри, анімації 
в просторі міста, виставки тощо).

Вуличні культури протягом останнього десятиліття активно роз-
гортаються в багатьох українських містах, передовсім промислових 
центрах. І це вписується в методологію дослідження міста, започатко-
вану ще американським дослідником Дж. Форестером, який одним 
із перших проаналізував зародження вуличного мистецтва (street art) 
у 1960-х роках саме в Нью-Йорку, місті, яке стало символом урбані-
зації [1]. Найбільшого розвитку в Україні вуличні культури досягли 
в Харкові, де за ініціативи відомого на Заході бі-боя Єгора Матюхіна 
створений «Центр вуличних культур» [2]. Є вуличні культури в Києві, 
Львові, Івано-Франківську, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі та бага-
тьох інших містах. 

Вулична культура як культурна практика, як творча діяльність лю-
дини поза межами впливу державних інституцій, прагне привернути 
до себе увагу і для цього створює відповідну подію – фестиваль. За 
тлумаченням відомого культуролога Г.Тульчинського, основна мета 
будь-якого фестивалю – просування того виду діяльності, результати 
якого будуть представлятись на фестивалі [3].

 Так, у Харкові у 2016 році відбувся перший фестиваль вуличних 
культур, який з того часу став регулярним. Наступного року на фес-
тивалі відбувались «батли по брейкдансу, воркауту, стрітболу, рол-
лерблейдінгу, паркуру, bmx, скейтбордингу, і все це супроводжува-
лось стріт арт джемом». Для комфортного переміщення по локаціях, 
територія була розділена на майданчики, які розподілили між собою 
вуличні культури. Додався майданчик «Барбер культур» і майданчик 
для вуличної їжі від творців «Міського Пікніка». Для відпочинку орга-
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нізатори створили спеціальну чіл- зону з газоном і зручними м’якими 
пуфами. По всій території були створені тематичні артоб’єкти і фото-
зони [4].

У Києві в травні 2018 року на території Арки Дружби Народів (Хре-
щатий парк) відбувся Київський фестиваль вуличних культур «Без-
межність вулиць». У 2019 році у Києві було організовано міжнарод-
ний фестиваль вуличної культури Hypecon, який у попередні роки 
пройшов у Стамбулі та Празі. Заснував його у 2017 році Деніз Косан, 
підприємець з Туреччини: він хотів об’єднати людей, що люблять ву-
личну культуру та стильний одяг [5].

У багатьох українських містах (Львові, Івано-Франківську, Києві, 
Полтаві та ін.) популярності набули фестивалі вуличної музики, де 
поряд з професійними виконавцями беруть активну участь аматори, 
які виконують на публіку твори власного авторства. Нерідко фестива-
лі вуличної культури проводяться під гаслом «Сам собі Фест».

Феномен фестивалю пояснюється ще й тим, що це спосіб відчути 
різноманіття культури, спосіб зануритись в атмосферу свята, весе-
лощів, цікавих розваг, подібних до карнавалу. Вони, за тлумаченням 
М. Бахтіна, передують символічній смерті всього живого перед його 
народженням заново, у новому циклі розвитку. Карнавалізація ж су-
часної культури, на думку багатьох дослідників, зокрема і У. Еко, є 
ознакою сьогоднішньої інформаційної, постіндустріальної доби [6]. 
Завдяки карнавалізації в середовищі вуличних субкультур, відбува-
ється орієнтир на видовищність, яскраву театральність і формується 
творчий потенціал, адже культура позначена карнавальністю має по-
тенціал для свого подальшого розвитку (після карнавалу розгортаєть-
ся новий цикл).

Фестивалі сприяють розвитку позаінситуціональної культури, тим 
самим розвивають демократичні засади самоорганізації громадянсько-
го суспільства. Розвиток вуличних культур та фестивалів, які відбува-
ються як неодмінні їх складові, свідчить про те, що стріт-культура все 
більше поширюється в українських містах і завойовує прихильників, 
стає частиною популярної культури України, яка твориться непро-
фесійними учасниками та субкультурами без цензури і встановлених 
офіційних форматів.
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ВІТАЛЬНА ЛИСТІВКА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ

З самого початку виникнення та становлення поштової вітальної 
листівки, як самостійної соціокультурної одиниці, основним її куль-
турним посилом до суспільства якраз і було висвітлення тих чи інших 
подій культурного характеру.

Так, у загальносвітовому контексті, протягом багатьох років по-
штові вітальні листівки щорічно висвітлюють такі свята як Новий рік, 
Різдво, Великдень та інші культурні події загального і локального ха-
рактеру.

Розглянемо дизайнерську складову у висвітленні подієвої культури 
за допомогою листівок, на прикладі поштової вітальної листівки кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. в загальноєвропейському контексті.

Перш за все, на увагу заслуговує Великодня тематика, яка, як явище 
сезонне, набуває популярності саме напередодні Великодня – однієї 
з найважливіших подій у релігійному та культурному житті усіх без 
винятку прошарків суспільства.

Великодні листівки того часу вражають своїм різноманіттям ди-
зайнерського підходу до їх оформлення, містять загальні канонічні 
елементи і світське рішення в оформленні відповідних тематичних 
малюнків. Опрацювавши колекцію сучасного українського філокар-
тиста-колекціонера Петра Яковенка та ознайомившись з колекціями 
поштових вітальних листівок з фондів українських музеїв, можли-
во зробити висновок, що незалежно від року видання та суспільної 
спрямованості листівки (релігійний чи світський напрям) основним 
елементом дизайнерської композиції безумовно є яйце (крашанка, 
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писанка чи інша тематична аплікація), яке є незаперечним символом 
майбутньої культурної події (наприклад, свято Великодня). Зображен-
ня яйця на великодніх листівках займає основне місце в сюжетній лінії 
малюнку. Жодна біблійна сцена, побутовий чи казковий сюжет не об-
ходиться без цього символу. Як особливість слід зауважити, що май-
же в дев’яносто випадках зі ста яйце зображено червоним кольором, 
таким собі символом воскресіння, символом зародження нового жит-
тя. Також, не менш важливим елементом художньої композиціє є пас-
хальний куліч, який, у тандемі з великоднім яйцем, теж символізуючи 
христове воскресіння, та у вітальних листівках того часу зустрічається 
нечасто, набуваючи поширення в більш пізній період [2].

Але більш цікавим у висвітленні Великодня, як світської події, є 
зображення великоднього кролика, який, загалом, трапляється в за-
хідноєвропейських листівках (пов’язане з тим, що в західних церквах 
вважають, що саме кролик приносить великодні яйця) з іншими вели-
кодніми символами та обов’язково із зображенням маленьких дітей, 
курчат, обігруючи якусь веселу казкову ситуацію. Ці великодні сюже-
ти за допомогою саме вітальних листівок у жартівливій казковій фор-
мі доносили до дітей інформацію про Великдень, важливу культурну 
подію в їхньому житті.

Також, важливими соціокультурними подіями, висвітлення яких за 
допомогою вітальних листівок набуває масового характеру в певний 
період часу є Різдво та Новий рік.

Саме ілюстровані різдвяні листівки були покликані передати вітан-
ня своїм адресатам. Тогочасні художники створювали свої дизайнер-
ські композиції обов’язково взявши за основу один із різдвяних релі-
гійних сюжетів, який відображає народження Ісуса Христа. Зазвичай 
це були малюнки Марії та Йосипа біля ясел з маленьким Ісусом, зобра-
ження божих ангелів, що приносять благу вість або волхвів, що ман-
друють здалеку, щоб принести свої дари та поклонитися новонарод-
женому царю, тощо. Слід зазначити, що завжди в різдвяних листівках 
центральним є зображення маленького Ісуса, решта завжди відходить 
на задній план [3, 464–489].

Невід’ємною частиною різдвяної культури було колядування. 
Хлопці та дівчата веселою юрбою з відповідними обрядовими пісня-
ми (колядками) ходили від однієї хати до іншої, бажаючи сім’ям ща-
стя, радості, здоров’я, добробуту на прийдешній рік, що відповідно, 
знайшло своє відображення в багатьох сюжетах вітальних листівок.

Завдяки цим традиціям люди вірили в магічну ідею «першого дня», 
що передавалася з покоління в покоління, здійснювалися усі бажання, 
які загадувалися від малого до дорослого [1, 57–61].

Також, крім колядування, на різдвяні свята були поширені свят-
кові ворожіння, що теж можливо спостерігати на листівках того часу. 
Проте, таке висвітлення різдвяних подій не сприймалося тогочасними 
очільниками православної церкви.
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Якщо Різдво по своїй суті було подією релігійною, то опис святку-
вання Нового року за допомогою поштової вітальної листівки набуває 
вже зовсім іншого світського характеру. У художніх новорічних ком-
позиціях з’являється зображення дітей або вродливих молодих дівчат 
у новорічних костюмах не релігійної тематики. Набувають масового 
характеру зображення різноманітних новорічних гулянь, катання на 
санчатах, показується презентація новорічних балів та прийомів.

Також звертається велика увага на зображення свійських та лісових 
тварин, одягнених за людською подобою що, за дизайнерським заду-
мом, у тандемі з дітьми обігрують казкові новорічні сюжети.

Тому, проаналізувавши велику кількість поштових вітальних листі-
вок, що зберігаються в приватних колекціях і в державних музейних 
фондах, сміливо можливо зробити висновок, що поштова вітальна 
листівка була, є і обов’язково залишиться невід’ємним атрибутом сві-
тової подієвої культури.
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ІНТЕРЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ УЯВИ 
В ПРАКТИКАХ СВЯТКУВАННЯ

Сучасний горизонт самореалізації особистості позначений зрос-
танням ролі уяви в повсякденні і під час святкових подій, до того ж 
увиразнюється її роль у конституюванні життєсвіту. Актуальність до-
слідження її значення в практиках святкування пов’язана із необхід-
ністю цілісного осмислення притаманного їм досвіду. Трансформації 
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способів святкувати під впливом розвитку інформаційних технологій 
і викликів культури медіарозмаїття, збільшення кількості їх варіантів 
із різним співвідношенням приватного і публічного, зміни в структу-
рі персональних свят у контексті викликів цифрової доби і пандемії 
COVID – 19 супроводжуються вивільненням потенціалу уяви в пізнан-
ні світу і самопізнанні, адже її характеристики оприсутнюють комуні-
кативні особливості людського існування. Метою  розгляду є виявлен-
ня інтерекзистенціального значення уяви в практиках святкування. 
Реалізація її потребуватиме звернення до філософських підходів, орі-
єнтованих на медіалістську модель людського досвіду, герменевтичної 
феноменології і філософії культури, засад розуміння уяви у філосо-
фії ХХ ст. (Мартін Гайдеґґер, Ґастон Башляр) та філософії медіа (Кри-
стоф Вульф, Дитмар Кампер). Проблематику осягнення ролі уяви не 
назвеш занедбаною у філософських дослідженнях антропологічної 
специфіки свята, та вона нечасто стає центральним предметом дослі-
джень. Осмислення цього феномену є як допоміжне річище мірку-
вань у філософських і культурологічних студіях практик святкування, 
хоча акцентування на екзистенціальних і пізнавальних засадах свята 
в них поширене. Уже в працях Йогана Гейзинги, Гарві Кокса, Миха-
їла Бахтіна, Роже Каюа смисли екзистенціалів людського існування 
увиразнюються під час розкриття зв’язку між способами святкувати 
і такими смисложиттєвими здатностями людини як гратися, сміятися, 
сподіватися, вірити, обирати, комунікувати, транслювати смисли і цін-
ності. Йоган Гейзинга [4], міркуючи про роль уяви в грі і святковому 
видовищі, вбачав у ній силу, яка живить ігровий початок культури. 
Він не формулює тезу про зв’язок занепаду ігрового компонента в ак-
туальних святкуваннях та деградації уяви, але виходить на висновок 
про залежність фальшування гри в культурі від змізернення ролі уяви 
в житті людей. Гарві Кокс [10] пов’язав характеристики Homo festivus 
та Homo fantasia, розглядає роль уяви-фантазії, як чинника розвитку 
цінностей святкування, та назвав її важливим засобом адаптації особи-
стості і оновлення культури. Прикметним є його висновок про те, що 
пригнічення пізнавального потенціалу здатності уявляти і фантазува-
ти є екзистенціальною загрозою для людського існування і розвитку 
соціальних спільнот. У сучасних дослідженнях святкування Ю. Вере-
їтинової [3], І. Лаврикової [5], В. Стрельчук [7] тема комунікативного 
потенціалу святкування стає центральною тоді, коли автори осмислю-
ють екзистенціал свободи, смисл фантазії, комунікативне спрямуван-
ня, ентузіазм і пристрасть у самореалізації. У досліджені, про зв’язок 
уяви і цінності свята, Т. Ванченко [2] виокремлює особливий варіант 
святкової уяви, котра впливає на творчий розвиток особистості, і нази-
ває свято простором тренування уяви. 

Зв’язок між такими модусами людського існування як святкувати, 
уявляти і гратися має бути увиразнений у філософській перспективі. 
Тож виходитимемо із засадової інтерсуб’єктивності людського існу-
вання і досвіду, уточненій в ідеї Томаса Ренча [6] про основоположний 
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інтерекзистенціалітет або соціальне і комунікативне мовно-діяльне 
апріорі кожної людської практики. Філософ вказує, що без комуніка-
тивних життєвих форм (інтерекзистенціалів) ніколи не було б окремих 
суб’єктів орієнтування, адже «ми стаємо і є людьми лише у попередньо 
комунікативно влаштованому світі» [6, 34]. Подібні спостереження сто-
совно людського існування присутні і в міркуваннях Альфреда Шюца 
про життєсвіт як світ спільного досвіду [9]. Інтерекзистенціалітет дос-
віду в практиках святкування увиразнюється в безлічі форм, форма-
тів, варіантів: у них маємо справу із цілісністю досвіду, у якому уявля-
ти і святкувати функціонують в єдності, а гратися — посередником 
між ними. Для особи, святкування передбачає набуття і розгортання 
особливого способу існувати із притаманною йому специфікою: спів-
відношення приватного – публічного, внутрішнього – зовнішнього, 
дійсного – можливого. Мережею трансляції смислів святкувати є саме 
здатність уявляти із притаманним їй потенціалом творення, презента-
ції і репрезентації реальностей, відмінних від повсякдення. 

Уяву можливо назвати однією із ключових екзистенціальних потен-
цій людського існування, що має виняткове значення у святкуванні. 
Позірно суб’єктивний характер робить її інтерекзистенціальну специ-
фіку менш виразною. Здавна уява була предметом осмислення філо-
софів, вже з часів Платона її пізнавальний потенціал вони оцінюва-
ли неоднозначно. Раннє відкриття її парадоксальної ролі в структурі 
людського досвіду зумовило і критику її значення в пізнанні, що мож-
ливо помітити в її трактуванні і як переваги у творчості, і як перешко-
ди на шляху до істинного знання. У концепціях уяви, створених філо-
софами в минулому столітті, першою є  онтологічна інтерпретація та 
розгляд її як продуктивної здатності свідомості та прояву свободи. Не-
дарма Мартін Гайдеґґер [8] наголошував на спонтанності і стихійності 
уяви, а Ґастон Башляр [1,13] розглядав її як здатність людини творити 
образи, що виходять за межі реальності, та вказував на зв’язок уяви із 
майбутнім, відмінним від повсякденної стабільності. Саме перелічені 
ознаки цієї парадоксальної людської здатності зумовлюють те, що вона 
часто є екзистенціальним рушієм творчої самореалізації особи у святі. Мо-
дуси людського існування уявляти, гратися і святкувати є також важ-
ливим чинником самоідентифікації та самоактуалізації особистості. 
Екзистенціальний потенціал розкривається у всіх трьох по-різному, а 
в їх спільнодії проявляє себе унікальність персонального досвіду свят-
кування. Т. Ванченко [2, 92–93] наголошує на можливості відмови осо-
би від реальності у фантазіях, притаманних способам святкування, але 
звертає увагу і на те, що уява в смисловому просторі святкування може 
дати можливість особі вийти за межі практичного щоденного досвіду 
і пов’язує її рух із можливостями трансцендування. Цей момент при-
кметний, адже уява, як спонтанність у модусі святкувати, дає змогу 
проблематизувати співвідношення можливого – дійсного. Триєдність 
уявляти, гратися і святкувати дає можливість проявити особистісний 
потенціал самореалізації та гармонізувати її із соціокультурною реаль-
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ністю. У практиках святкування раціональне та ірраціональне поста-
ють в єдності досвіду. Внутрішня смислова єдність свята має мережеву 
природу, котра проявляється назовні в динаміці святкових комуніка-
цій між Я і Ти та Я і Ми. Натомість уява для суб’єкта є внутрішньою 
мережевою структурою, котра з’єднує пізнавальні здатності і формує 
своєрідну «операційну систему». Динаміка спільнодії гри та уяви в 
практиках святкування, уможливлена медіальною природою остан-
ньої, виводить на перший план їх інтерсуб’єктивність і поєднує вну-
трішнє і зовнішнє, минуле, теперішнє і бажане майбутнє. Ігрове-свят-
кове життєздійснення забезпечує гармонізацію єдності суб’єктивного 
та інтерсуб’єктивного у святкувати-уявляти. Співвідношення дійсно-
го і можливого, актуалізоване в уяві і грі, у святкуванні набуває нових 
обрисів і спонукає до розвитку творчого потенціалу особистості в її 
комунікації із Іншими та самою собою. Саме тому в сучасній культурі 
святкування на перший план дедалі частіше виходить пізнавальний і 
ціннісний смисл уяви, котрий визначає її роль у комунікації, пізнанні 
людиною себе, Інших, світу. Інтерекзистенціальна природа святкуван-
ня зумовлена особливим місцем у ньому уяви як перехрестя індивіду-
ального і особливого, суб’єктивного й інтерсуб’єктивного. Розподілена 
уява і образність, притаманні актуальним практикам святкування, є 
засадою розвитку притаманної їм інтерекзистенціальності. Домінан-
та уяви може проявити себе в новітніх практиках медіамережевого і 
офлайн-мережевого святкування, однак у них можливо зіткнутися і 
з відтворенням готових зразків соціального уявного або спрощенням 
розуміння можливостей уяви, що потребує детального розгляду в май-
бутніх дослідженнях.
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ТЕМАТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМУ
В МИСТЕЦЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Мистецький простір України характерний активними трансфор-
маційними процесами, які визначаються впровадженням різноманіт-
них освітніх практик, що призводить до певної уніфікації розуміння 
українського, традиційного, народного. Особливого занепокоєння 
викликає підміна автентичного тлумачення стосовно створення, ви-
користання та популяризації українського народного костюму, його 
елементів. 

Саме тому, питання стосовно важливості виваженої трансформації 
освітнього простору є актуальним, де одним з пріоритетів має бути 
мистецтвознавче знання. Акцентовано увагу на важливості формуван-
ня знань у різних вікових категорій про витоки, особливості, елементи 
українського народного вбрання. Впровадження таких освітніх прак-
тик дасть можливість громадянам України правильно розуміти, вико-
ристовувати і відповідно створювати власний образ українця. 

Українське народне вбрання, його елементи відіграють важливу 
роль і значення у формуванні системи цінностей. Науковці наголошу-
ють на активізації інтересу до українського традиційного, зазначаючи 
водночас на важливості його освітнього потенціалу. 

Так, Ольга Лавренюк, досліджуючи етнонаціональні особливості 
українського вбрання, наголошує на значенні осмислення комплексу 
культурологічно-мистецтвознавчих проблем. Дослідниця слушно на-
голошує, про «набуття ваги питання образно-мистецької змістовності 
народного вбрання як своєрідного художнього розпізнавального ви-
разника різних соціальних груп та прошарків у процесі історичного 
формування українського етносу, соціуму, державності» [3, 3].
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Досліджуючи національні цінності, їх трансформацію, науковці 
одностайні у визначенні пріоритетного значення традиційної народ-
ної культури, виразним елементом якої є українське народне вбран-
ня. Зокрема науковці наголошують, на кардинальних змінах настрою 
українців за часи незалежності, визначають посилення, зацікавленість 
українців до всього українського, народного, автентичного, традицій-
ного, активного його використання в житті. 

На думку українських дослідників, саме «за допомогою компонен-
тів народного вбрання український народ ідентифікує себе із духов-
ною культурою великої держави. Тому вивчення проблеми народного 
одягу у системі цінностей української культури є на часі» [5, 262]. 

Трансформація мистецтвознавчого знання має враховувати освітні 
(пізнавальні) бажання різних вікових категорій і соціальних статусів. 
До вирішення питання в такому контексті активно включилися пред-
ставники педагогічної науки. 

Так, Т. Саєнко, осмислюючи народний костюм у полікультурній 
освіті майбутніх викладачів мистецьких дисциплін визначає перспек-
тивні шляхи. На думку вченої, «одним із шляхів вирішення даних 
питань є перехід від освіти як системи інформації до освіти як засобу 
оволодіння пластами національної та загальнолюдської культури; під-
готовка компетентних фахівців, які самі сформувалися в культурному 
середовищі, здатні широко й вільно мислити, мають високий рівень 
загальної й педагогічної культури, володіють сучасними технологія-
ми виховання особистості у дусі  діалогічності, розуміння і поваги до 
культурної ідентичності інших народів» [4, 171]. 

Визначають перспективність вивчення українського народного 
одягу, його елементів і в підготовці майбутніх вчителів трудового нав-
чання. Зокрема, С. Кучер наголошує на питаннях глобального значен-
ня елементів українського народного вбрання. Дослідниця акцентує 
увагу на потенціалі української вишиванки, визначає останню як ві-
зитну картку української культури, і зазначає що «із сорочкою пов’яза-
но найбільше обрядів, повір’їв, традицій, її виготовленню і оздоблен-
ню надавалося найбільше магічне і символічне значення. Саме тому 
для майбутнього учителя трудового навчання досить важливо орієн-
туватися у стилях і течіях сучасної моди та дизайну, знати їх витоки» 
[2, 154]. 

Досліджуючи потенціал освітніх практик, культуролог Ольга Копі-
євська наголошує на важливості мистецтвознавчих знань у формуван-
ні фахових компетентностей сучасного менеджера культури. Вчена 
вважає, що отримані знання мають ґрунтуватися на креативних, ін-
новаційних концепціях, які дадуть можливість просувати національні 
культурні, мистецькі надбання на локальному і глобальному рівнях, 
що дасть змогу бути першим українському, народному, традиційному 
у світовому економічному просторі [1]. 

Отже, тематизація українського народного костюму в мистецькому 
освітньому просторі є беззаперечно актуальною темою для сьогодення.
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Мистецтвознавчий простір потребує креативних освітніх ініціатив, 
які б дали можливість забезпечити розуміння, серед різних соціаль-
но-вікових категорій, основ (професійного знання) про український 
народний костюм, його ключові елементи. Активізація досліджуваних 
знань дасть можливість виховати, сформувати професійні й індивіду-
ально-позиційні компетентності в громадян України, посилити пріо-
ритетність українського народного вбрання в національному відро-
дженні. 

Список використаних джерел:

1. Kopiyevska O. Cultural Practices and Applied Cultural Studies: Issues 
of Their Interconnection. Вісник Національної академії керівних кадрів куль-
тури і мистецтв. 2017. № 4. С. 67–71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
vdakkkm_2017_4_16 (дата звернення: 18.11.2020).

2. Кучер С. Л. Композиція українського народного одягу як джерело 
вивчення основ етнодизайну. Педагогіка вищої та середньої школи. 2012. 
Вип. 36. С. 153–160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2012_36_26 
(дата звернення: 28.08.2020). 

3. Лавренюк О. О. Етнонаціональні особливості українського 
вбрання : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01. Київ, 2016. 198 с. 
URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Lavreniuk_Olha/Etnonatsionalni_
osoblyvosti_ukrainskoho_vbrannia.pdf? (дата звернення: 18.12.2020).

4. Саєнко Т. В. Народний костюм у полікультурній освіті майбутніх 
викладачів мистецьких дисциплін. Актуальні проблеми соціології, пси-
хології, педагогіки. 2011. Вип. 12. С. 171–175. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/apspp_2011_12_38 (дата звернення: 15.11.2020).

5. Усик О.С. Народний одяг у системі цінностей української культу-
ри. Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали XII наук.-практ. 
конф. Рівне, 2019. С. 262–263. URL : http://repository.rshu.edu.ua/id/
eprint/1231 (дата звернення: 28.12.2020).

Єпик Даниіл Валерійович,
магістрант 1 року навчання, 
Сумський державний педагогічний університет 
імені А. С. Макаренка; 
науковий керівник – кандидат педагогічних наук,
доцент Коваленко О.В.

СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ КІНО У ВИМІРІ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ

Із швидким розвитком кінематографу, його різножанровості, за-
кономірним було виникнення подій у цьому грандіозному творчому 
світі, які були б спрямовані на представлення різних стрічок із різних 
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країн, схожих на змагання, та водночас були більш поширеними ніж 
знаменитий «Оскар», що був заснований у 1929 році, і був, до того ж, 
кінопремією.

Найстарішими кінофестивалями світу є Венеціанський та Кан-
ський. Цікаво те, що їх виникнення тісно пов’язано. Сталося це через 
загострення політичної ситуації тих років. Венеціанський кінофес-
тиваль було створено в Італії за підтримки самого Беніто Муссоліні і 
він мав політичний підтекст. Франція на фестивалях майже не була 
представлена, як і багато інших країн. Після скандалу з нагородою 
фільму «Олімпія» Лені Ріфеншталь, французька делегація вирішила 
створити свій кінофестиваль. Вперше його хотіли провести в 1939 році, 
але через початок Другої світової війни цього не сталося. Тож, вперше 
Канський фестиваль відбувся у 1946 році.

Це стало грандіозною подією для усього світу кіно. Поступово фес-
тиваль привертав все більшу увагу і з 1951 року, коли його головою був 
видатний письменник, сценарист та режисер Жан Кокто, Канський 
фестиваль набув тої величі та значущості, масштабу та престижу, що 
можливо спостерігати нині. Головною нагородою є «Золота пальмова 
гілка», дизайн якої був створений Жаном Кокто. Крім цього є різні на-
городи в різних номінаціях. Головами фестивалю тоді були найвидат-
ніші діячі кіномистецтва, письменники, наприклад Жорж Сіменон, 
Олівія Де Хевіленд, Інгрід Бергман, Лукіно Вісконті, Франсуаза Са-
ган, Кірк Дуглас, Жак Дере, Шон Пенн, Стівен Спілберг, Клінт Іствуд, 
Мартін Скорсезе, Квентін Тарантіно та ін. 

Такі новаторства у сфері подієвої культури з боку кінематографу 
не могли не вплинути на кінематографічний світ – і вже у 1951 році 
в Західному Берліні, союзниками було засновано Берлінале – Берлін-
ський кінофестиваль. Головною нагородою є «Золотий Ведмідь», та-
кож номінації нагороджуються «Срібним Ведмедем». 

Також, у 1954 році було засновано аргентинський Кінофестиваль у 
Мар-дель-Плата, а роком раніше – більш грандіозний Кінофестиваль 
у Сан-Себастьяні, який вважається найбільшою культурною подією в 
Іспанії, та на якому отримали перші нагороди Френсіс Форд Коппола 
та Терренс Малік [3].

У тогочасному Радянському Союзі також були свої кінофестивалі. 
Найвидатніший із них, а також той, що проводиться у сучасній Росії 
– Московський Міжнародний Кінофестиваль, який було засновано в 
1935 році. Також, був головний кінофестиваль Радянського Союзу – 
Всесоюзний. Крім цього, деякі радянські фільми брали участь у між-
народних кінофестивалях та отримували премії та нагороди – зокрема 
фільми «Дівчата» та «Не журись!», «Летять лелеки», «Соляріс», «Сибі-
ріада» та ін.

Стосовно українських фільмів, то їх на радянських фестивалях май-
же не було, через політичні причини – і це незважаючи на те, що укра-
їнський кінематограф зародився ще в 20-х роках ХХ ст. і визнавався 
світовими критиками і видатними режисерами. Навіть на закордонні 
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фестивалі, фільмам, що знімалися з виразним українським підтекстом, 
було важко потрапити. Виключенням став знаменитий «Тіні забутих 
предків», що отримав нагороди на Всесоюзному кінофестивалі у Києві 
та на кінофестивалях у Мар-дель-Плата та Салоніках [6].

Із розпадом Радянського Союзу, український кінематограф почав 
відроджуватися, оговтувався від пресу радянської пропаганди та цен-
зури, хоч фільмів знімалося не так багато. 

У цей нелегкий час стагнації, були деякі кінофестивалі – напри-
клад міжнародний кінофестиваль «Стожари» (1995 – 2005). У 1995 
році на ньому був відзначений український фільм Михайла Іллєнко 
«Фучжоу». На цій кіноподії із року в рік були присутні видатні діячі 
кіномистецтва з усього світу. 

Також слід згадати Київський міжнародний фестиваль, що прово-
дився два роки (2009 –2010), за ініціативи Богдана Ступки. У 2009 році 
у фестивалі взяли участь 37 фільмів із 25 країн, із України також, були 
присутні багато відомих акторів та режисерів. 

З посиленням національно-патріотичної ідеї, виникла потреба в кі-
нопродукті, який би сприяв підняттю культурно-професійного рівня 
українського кінематографу на основі духовно-моральних та патріо-
тичних цінностей. А тому, виникла потреба і в подіях, які б висвітлю-
вали подібне кіно та пропагували його необхідність. 

Саме тому, у 2009 році було створено Трускавецький міжнародний 
кінофестиваль «Корона Карпат», що відбувається щорічно в листопа-
ді. На ньому представляють різноманітні за жанром та формою, філь-
ми. За десять років існування, на ньому були представлені понад 300 
фільмів з 40 країн, зокрема й України. Так у 2013 році Гран-прі ігрово-
го конкурсу виграв фільм видатного українського режисера Ахтема 
Сеїтаблаєва «Хайтарма». 

Одним з найзнаменитіших українських кінофестивалів є Одеський 
міжнародний кінофестиваль. Започаткований у 2010 році, він посту-
пово розширювався і згодом став визначною подією у світі не тільки 
українського, а й зарубіжного кінематографу. Його головна нагоро-
да – «Золотий Дюк». На фестивалі, зазвичай, беруть участь українські 
і зарубіжні фільми. Так, переможцями 3-го Одеського міжнародного 
кінофестивалю стали: Гран-прі – фільм британського режисера Руфу-
са Норріса «Зламані», «Золотий Дюк» –    фільм Ахтема Сеїтаблаєва 
«Чемпіони з підворіття», Головний приз фестивалю за найкращий 
фільм – «В тумані» Сергія Лозниці, Спеціальна нагорода журі та Приз 
«Дон Кіхот» Міжнародній Федерації кіноклубів FICC – фільм «Зви-
чайна справа» Валентина Васяновича. У 2019 році Гран-прі отримали 
одразу два фільми через мінімальний розрив у голосуванні – грузин-
ський «А потім ми танцювали» та український – драма Нарімана Алі-
єва «Додому».

Цікавим також є Docudays UA – міжнародний кінофестиваль, за-
снований у 2003 році, мета якого – сприяння підвищенню рівня укра-
їнської кінодокументалістики, становленню в Україні відкритого 
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діалогу про моральні проблеми суспільства, права людини. Кінофес-
тиваль є неполітичним та некомерційним [4]. 

Стрімко розвиваючись в останні роки, українське кіно торкається 
не тільки вітчизняної подієвої культури, а й зарубіжної. Починаючи з 
2014 року, українські фільми, зокрема ті, що стосуються національної 
ідеї, патріотизму та російської агресії на Донбасі – «Майдан» та «Дон-
бас» Сергія Лозниці, «Додому» Нарімана Алієва, а також «Плем’я» Ми-
рослава Слабошпицького, «Лагідна» Сергія Лозниці, «Іній» Шарунаса 
Бартаса, «Гірска жінка: На війні» Бенедикта Ерлінґссона були пред-
ставлені на Канському фестивалі і отримували нагороди [5; 7]. 

     Також у Венеціанському фестивалі брали участь такі українські 
фільми – «Зима у вогні» Євгена Афінеєвського, «Атлантида» Вален-
тина Васяновича. У 2020 році фільм про російську агресію на Донбасі 
«Погані Дороги» Наталії Ворожбит отримав на Венеціанському кіно-
фестивалі нагороду «Приз Веронського кіноклубу» [1].

У 2020 році вийшов фільм режисера Ірини Цілик «Земля блакит-
на, ніби апельсин» про життя родини в зоні воєнних дій на Донбасі. 
Фільм було представлено на кінофестивалі «Sundance Film Festival» 
– некомерційний проєкт видатного американського актора Роберта 
Редфорда, створений на підтримку незалежного кіно. «Земля блакит-
на, ніби апельсин» отримав на цьому фестивалі нагороду за кращу ре-
жисуру в категорії світової документалістики. Також стрічка отримала 
дві нагороди на Docudays UA і була представлена на Берлінале [2]. 

Нині, українське кіно поступово виходить на новий, світовий рі-
вень. І оскільки кінематограф став невід’ємною частиною світової по-
дієвої культури – грандіозні прем’єри, велика кількість різноманітних 
фестивалів, нагородні сезони – то у вітчизняного кінопростору з’яв-
ляється необхідність у розширенні наявних подій та створенні чогось 
більш грандіозного на кшталт Канського та Венеціанського кінофес-
тивалів – щоб бути максимально конкурентоспроможними в масш-
табному світі кінематографу та створювати усі умови для створення 
сучасного кіно на будь-які тематики та виходу українського кінопро-
дукту на світовий рівень – у всіх жанрах.
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ОНЛАЙН КІНОЛЕКТОРІЙ ЯК ПОДІЄВА ПРАКТИКА

Кінолекторії залишаються затребуваною практикою, яка успішно 
використовується з метою популяризації кіномистецтва і проведен-
ня виховної роботи. У процесі підготовки спеціалістів культурологів 
проведення кінолекторіїв доцільно з погляду формування глядацької 
культури, формування навичок рецензування (усного та письмового) 
творів кіномистецтва, ознайомлення із шедеврами світового та україн-
ського кіно.

Кінолекторії – універсальна форма знайомства із різними за жан-
ром фільмами, яку можливо використовувати, наприклад, для ство-
рення освітніх програм [1], і для висвітлення певних історичних подій 
[2, 3].

Пандемія COVID-19 змусила передивитися традиційні форми про-
ведення навчальної діяльності, навчитися спілкуватися онлайн, відна-
ходити для цього прийнятні для більшості методи і способи.

Одним із оптимальних методів продовження освітньої діяльно-
сті стосовно кіномистецтва ми побачили в проведенні кінолекторію 
онлайн. Звісно, що таке спілкування внесло певні корективи у форми 
і методи його організації.

Звичайно, що переглядати фільм онлайн, використовуючи, напри-
клад, платформу ZOOM, немає смислу. Тому учасники онлайн кіно-
лекторію роблять це самостійно. 

Напередодні перегляду, після визначення фільму, оприлюднюють-
ся питання для обговорення чи дискусії. Перелік питань стосується 
сюжету фільму, основних персонажів, акторів, знакових фраз з філь-
му, операторської роботи, кольорової гами, візуальних ефектів, саунд-
треку тощо. 
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Завжди потрібно звертати увагу на знімальну групу фільму (режи-
сер, автор сценарію та ін.) та цікаві факти про фільм. Якщо перегляд 
потребує додаткової інформації, наприклад, звернення до історичних 
або літературних джерел, інформації стосовно особливості того чи ін-
шого кіно жанру – на цьому обов’язково наголошується.

Зазвичай обговорення проводиться в усній формі. Проте, для вдо-
сконалення навичок рецензування і викладення думок письмово, ми 
пропонуємо підготувати письмову рецензію чи відгук стосовно пе-
реглянутого фільму. З цією метою заздалегідь оприлюднюється ряд 
запитань, на які учасник кінолекторію повинен відповісти під час на-
писання відгуку. 

Це прості і універсальні до певної міри питання, які розраховані на 
отримання інформації і про фільм, як кінопродукт, і про суб’єктивне 
ставлення окремого глядача.

Перелік запитань зазвичай такий:
1. Чи сподобався фільм?
2. Про що фільм? Що в ньому сподобалося / не сподобалося? Чому?
3. Чому герой повівся таким чином? У чому причини такої поведінки?
4. Чи міг герой діяти в цій ситуації інакше? Як саме? Як би ви вчи-

нили в подібному випадку?
5. Який герой був найцікавіший? Чому?
6. Як фільм пов’язаний з вашим власним життям?
7. Що в нашому житті схоже на ситуацію, показані у фільмі?
Під час обговорення фільму наголошуємо, що як пересічні глядачі 

можемо бути суб’єктивними, як рецензенти – повинні враховувати всі 
позитивні і негативні моменти переглянутого фільму. 

Під час дискусії завжди потрібно звертати увагу на таймінг – це 
вносить певний момент відповідальності стосовно підготовки до ви-
ступу, вимагає від учасників чіткості формулювань, що є необхідним 
для майбутнього культуролога.

Кіно для культуролога – це і джерело отримання інформації, і від-
починок, і, звичайно, поле майбутньої професійної діяльності. Кіно-
лекторії дають можливість не тільки обмінятися думками стосовно 
того чи іншого фільму, а й навчитися аналізувати широкий спектр 
кінопродукції, отримати знання про напрями сучасного кіно.
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ЖІНОЧА ХУСТКА В ПРАКТИЦІ ЕМОЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

На сучасному етапі в дизайні одягу відбувається зміщення парадиг-
ми з акценту на формі та функції на емоційний, соціальний та куль-
турний контексти і їх значення для користувачів. Серцем сучасних 
дизайнерських практик вважається дизайн, що керується емоційним 
змістом [3, 1349].

Останні тенденції дизайну демонструють посилення споживаць-
кого інтересу до об’єктів, що надихають користувачів, покращують 
їх життя, допомагають викликати емоції. На думку Р. Дженсена, від-
повідно до того, як інформація та інтелектуальні можливості стають 
сферою комп’ютерів та високих технологій, суспільство буде надавати 
нове значення людським здібностям, які ще не були автоматизовані – 
емоціям [4, 35]. Функціональність у продуктах починає сприйматися 
як даність, а користувачі шукають виконання на зовсім іншому рів-
ні. Дослідник наголошує, що уявлення, міфи та ритуали, що є мовою 
емоції, впливають на людську поведінку, починаючи від рішення про 
покупку – до спілкування з іншими людьми. У цьому контексті поси-
люється увага наукової спільноти до емоцій та «афекту» як психоло-
гічної реакції користувачів на семіотичний зміст продукту загалом та 
в галузі дизайну зокрема. 

Людське життя сповнене різними формами емоційних сплесків. 
Коли людина взаємодіє з різними продуктами, вона відчуває приємні 
або неприємні емоції. Результат яких впливає на використання кож-
ного продукту. Оскільки життя людини сповнене емоціями, дизайн 
одягу ретельно продумується, щоб вони викликали позитивні відчут-
тя кожен раз коли людина користується певним одягом або його еле-
ментом. 

Практика засвідчує, що зазвичай незначні та непомітні деталі візу-
ального дизайну одягу викликають у людини неабиякий емоційний 
відгук, надають речам неповторної індивідуальності.

На сучасному етапі актуалізується проблематика використання 
мультисмислорного характеру буденного сприйняття, що може нада-
ти важливу інформацію для дизайнерської творчості, спрямованої на 
покращення сприйняття речей. Тоді як модний дизайн традиційно 
фокусується на естетичному, візуальному боці дизайну, емпіричні до-
слідження доводять, що відчуття, звук та запах одягу не менш важливі в 
процесі її сприйняття та поціновування у повсякденному використанні 
[1, 64]. 
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Емоційний дизайн відіграє важливу роль у дизайні одягу, оскільки 
в процесі його модифікації  дизайнер отримує можливість викликати 
різні типи емоцій. 

Термін «емоційний дизайн» було введено А. Уолтером – у праці 
«емоційний веб-дизайн» теоретик описує емоційний дизайн, вико-
ристовуючи відому ієрархію людських потреб Маслоу, відповідно до 
якої людині необхідно задовольнити базові потреби до того, як думати 
про потреби більш високого рівня (людина, яка не відчуває себе ком-
фортно не мислити про саморозвиток у категоріях моралі, творчості 
та прийняття рішень). Відповідно до цієї теорії, продукт (екстраполю-
ючи на одяг – річ) має бути функціональним, надійним та зручним, 
лише тоді він може доставляти задоволення. 

В. Демеціо визначає емоційний дизайн як «підхід, що виходить за 
межі форм, функції, виробництва та зручності використання, він сто-
сується емоційної реакції, переживань, ефектів та соціальних перетво-
рень, що можуть викликати дії дизайну» [2]

Отже, емоційний дизайн одягу – це рівень задоволення від вико-
ристання, що переміщується на вершину функціональної, надійної та 
зручної речі. 

Ефективна стратегія емоційного дизайну одягу має два аспекти: 
дизайнер створює щось унікальне, що перевершує його власний стиль 
і викликає позитивний відгук; дизайнер постійно використовує цей 
стиль доти, доки він не стане центральною частиною його творчості, 
рівнем індивідуальності. 

Д. Норман наголошує, що емоційна система складається з трьох різ-
них, але взаємопов’язаних рівнів, кожен з яких певним чином впливає 
на наше сприйняття світу: вісцеральний або інтуїтивний, поведінко-
вий та рефлексивний. Дослідник пропонує розрізняти в межах теорії 
емоційного дизайну відповідні рівні:

• вісцеральний (інтуїтивний, внутрішній) рівень відповідає за 
вкорінені, автоматичні і майже тваринні якості людських емо-
цій, що практично повністю знаходяться поза нашого контро-
лю;

• поведінковий рівень належить до підконтрольних аспектів 
людської діяльності, коли людина несвідомо аналізує ситуацію, 
щоб розвинути цілеспрямовані стратегії, що, скоріш за все, ви-
являться ефективними в короткі строки або з мінімальною кіль-
кістю можливих дій;

• рефлексивний рівень – це «дім роздумів, свідомого мислення, 
вивчення нових концепцій та узагальнення про світ» [5, 22]. 

Екстраполюючи теорію Д. Нормана на дизайн жіночої хустки, 
можливо визначити, що вісцеральний рівень дизайну відповідно «від-
повідає за зовнішній вигляд» – цей рівень дизайну належить до тих 
якостей хустки, які сприймаються людиною та змушують її відчувати 
певні емоції. Цього можливо досягти, використовуючи певні зобра-
ження (наприклад, зображення дітей, тварин або мультиплікаційних 
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персонажів, надає хустці конкретну вікову приналежність), кольори 
(наприклад, червоний колір – колір пристрасті і сексуальності), фор-
ми (чіткі або розмиті лінії та ін.) або навіть стилі (наприклад, ренесанс, 
артнуво), що викликають спогади про певні історичні епохи. Поведін-
ковий рівень дизайну відповідає за задоволення в процесі користуван-
ня та ефективність використання хустки. Натомість рефлексивний 
рівень дизайну враховує раціоналізацію та інтелектуалізацію речі – 
рефлексивне мислення дає можливість раціоналізувати інформацію 
про навколишнє середовище для впливу на поведінковий рівень.

Отже, процес розробки жіночої хустки відповідно до теорії емоцій-
ного дизайну передбачає:

• надання дизайнерських рішень на основі інтуїтивної, поведін-
кової та рефлексивної теорії дизайну;

• редизайн на основі визначених пропорцій;
• вивчення емоційної реакції (дизайнер має враховувати емоцій-

ний відгук кінцевих користувачів хустки в процесі її проєкту-
вання);

• інтерпретація вимог до дизайну жіночої хустки;
• реалізація вимог до дизайну та інтегрування функціональних 

вимог.
Методологія розробки жіночої хустки за теорією емоційного дизай-

ну передбачає: 
• вивчення психографічних переваг, поведінки покупців, харак-

теристик та особистісних якостей цільового покупця: аналіз ак-
туальних тенденцій; інтерпретацію кольорового прогнозуван-
ня; геодезію; пропозицій до дизайну; концептуалізація теми; 
розвиток дизайну; прототипування.

Розробка дизайну сучасної жіночої хустки з використанням кон-
цепції емоційного дизайну сприяє посиленню позитивних емоцій, що 
спонукають до позитивних спогадів та бажання подальшої взаємодії з 
річчю.
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ОЛДОС ГАКСЛІ: ВІД ОСОБИСТІСНОГО 
ДО ФІЛОСОФСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ

Культура – дослідницьке поле, де синтезуються зусилля філосо-
фів, культурологів, мистецтвознавців, істориків, літературознавців та 
представників інших галузей гуманітарного знання. Нині життя ви-
магає вироблення кожним, хто прийшов у цей світ не спостерігачем, 
а діячем, творцем власного стилю творчого мислення, формування 
«вміння бачити світ не тільки і не стільки так, як усі, а здебільшого 
власними очима крізь призму власного інтелекту й особистого пере-
живання світу культури» [3, 291]. Головне завдання письменника – ре-
алізувати себе у світі – самоактуалізуватись, тобто активно рухатись до 
свого «Я», оприявлювати свій творчий потенціал. Означений процес 
вимагає сміливості, здатності та вчинку. Результатом його стає пов-
ноцінна творчість, яка увінчується створенням унікальних артефак-
тів культури. Самовираження засобами художнього слова становить 
складний шлях утвердження себе у світі, адже «слово підкоряється 
найздібнішим, найпрацьовитішим» [1, 58]. Цей шлях і є шляхом до 
філософського світогляду, коли результатом самоактуалізації особи-
стості автора стають культурні артефакти. За Ж.-П. Сартром, «людина 
існує лише настільки, наскільки себе реалізує» [4, 333].

Культурологія досліджує генезис та розвиток культури як специ-
фічно людського способу буття. Її універсалії – це загальнолюдські 
репрезентації культурного досвіду людини, онтологічні загальні кон-
станти людського буття, серед яких людина, її буття, свідомість і сві-
тогляд. Саме світогляд людини становить систему її поглядів на світ, 
роль в ньому, на ставлення людей до навколишньої дійності та самої 
себе. Світогляд – жива матерія, яка потребує постійного розвитку, 
вдосконалення, і, якщо такий процес має місце, світогляд буденний 
досягає рівня особистісного і далі спрямовується на філософський рі-
вень. Цей процес є предметом дослідження метаантропології – однієї 
із тенденцій розвитку Київської світоглядно-антропологічної школи, 
започаткованої академіком В. Шинкаруком і продовженої Н. Хаміто-
вим. Метаантропологічний підхід структурує буття людини на буден-
не, граничне й метаграничне, яким відповідають світогляд буденний, 
особистісний та філософський [5]. За спостереженнями Н. Хамітова, 
справжня самореалізація людини – це її цілісна самореалізація в бу-



78

ФІЛОСОФІЯ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

денному, граничному та метаграничному бутті [5, 80]. Метаантропо-
логічний підхід – це своєрідний метод пізнання, який скеровує нау-
ковців на дослідження проблеми шляху митця від особистісного до 
філософського світогляду та уможливлює осягнення цього шляху. 

Творчість завжди потребує виразної особистості, що підкреслю-
ється життям і творчими здобутками О. Гакслі. Великий гуманіст О. 
Гакслі (так називає його Денніс Габор, відомий британський фізик 
угорського походження, сучасник О. Гакслі) [7, 68] усе своє життя при-
святив служінню людству, намагаючись власним прикладом заохоти-
ти людей до духовного зростання та самореалізації. Прагнення пись-
менника до самореалізації є показником його особистісної зрілості й 
уможливлює досягнення філософського світогляду, адже «осягнення 
Вічності можливо лише через осягнення себе» [6, 6].

Свої роздуми з приводу людини, її особистості та самореалізації О. 
Гакслі виклав у філософських есеях. Зокрема, проблема шляху мит-
ця до творчої досконалості висвітлена в есеї «Музика вночі» [8, 83]. В 
іншому есеї «Література і наука» О. Гакслі виокремлює головні теми 
творчого осягнення митця – людина і природа [9, 108].

Порівняльний аналіз художніх творів митця різних періодів твор-
чості (ранні романи 20–30-х рр., антиутопії 30–40-х рр., філософський 
роман «Острів») засвідчує, що разом з еволюцією світогляду автора 
змінювалось його ставлення до особистості людини та її місця у всес-
віті. Духовні й душевні пошуки героїв О. Гакслі (а водночас і автора) 
пройшли шлях від буденного рівня світогляду в ранніх романах, через 
особистісний в антиутопіях – до філософського в романі «Острів». 

У ранніх романах О. Гакслі в центрі уваги – життя тогочасного су-
спільства, зокрема, тієї його частини, до якої належав сам автор. Знач-
ну увагу письменник звертає на проблему формування світогляду 
творчої особистості своїх героїв, інтегруючи в художній світ власний 
шлях пошуку досконалості. О. Гакслі показує, що свідомість його героя 
– творчої особистості – тоді, коли він обмежений межами буденного 
буття та світогляду, призводить до недостатньої самовпевненості, не-
самостійності приймати рішення, нездатності до творчого мислення.

Разом із духовним зростанням О. Гакслі зростає і його герой. На 
думку Дж. Вудкока, стосовно О. Гакслі це пов’язано із зміною погляду 
митця на людські можливості [10, 173]. Прикладом можуть слугувати 
антиутопії 30–40-х рр., де герої, вийшовши за межі буденного світогля-
ду, набувають ознак самостійності, критичності, у них пробуджується 
творчий характер, необхідним стає самопізнання і самовдосконален-
ня, що означає досягнення особистісного рівня світогляду і буття. Та-
кий герой не погоджується перетворитися на позбавлений індивіду-
альності «гвинтик» тоталітарної системи, метод «промивання мізків» 
на нього не діє, зрештою, він за власну свободу готовий заплатити жит-
тям.

Духовні пошуки О. Гакслі завершилися створенням образу доско-
налої особистості в останньому його творі – філософському романі 
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«Острів». Звернення письменника до східної культури, її високої ду-
ховності та життєвих практик дало змогу долучитися до розв’язання 
одного з ключових протиріч людського буття – людини і природи, 
розширення меж людської свідомості й буття та поглиблення любові 
до Іншого. У романі «Острів» світогляд героя О. Гакслі (а разом з ним 
і автора) набуває ознак філософського, характеризуючись внутріш-
ньою цілісністю, гармонійністю і творчим характером.

Шлях людини до досконалості, зокрема й митця, є нескінченним. 
Вершина творчої еволюції має відносний характер. А. Камю: «Одні-
єї боротьби за вершину досить, щоб наповнити серце людини. Сізі-
фа слід уявляти собі щасливим» [2, 308]. О. Гакслі досягнув успіхів у 
різних сферах творчої діяльності завдяки непересічним здібностям 
та високому рівню інтелекту, творчого духу й душевної відкритості. 
Допитливість і наполегливі пошуки духовного ідеалу сприяли акту-
алізації його особистості, що знайшло своє відображення у філософ-
сько-художніх творах. Саме вони стали для людства зразками розвит-
ку, апробованими на власному досвіді автора, який зумів пройти шлях 
від особистісного до філософського світогляду.

Список використаних джерел:

1. Білоус П. В. Психологія літературної творчості : навч. посіб. Київ 
: Академвидав, 2014. 216 с.

2. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде. Сумерки богов / пер. с 
фр. А. М. Руткевич. Москва : Политиздат, 1990. С. 222–318.

3. Могильний А. П. Культура і особистість : монографія. Київ : 
Вища школа, 2002. 303 с.

4. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов. / 
пер. с фр. А. М. Руткевич. Москва : Политиздат, 1990. С. 319–344.

5. Хамітов Н. В. Філософська антропологія. Актуальні проблеми. 
Від теоретичного до практичного повороту. Київ : КНТ, 2019. 394 с.

6. Хамитов Н. В. Люди тоски и люди скуки. Тайна одиночества и 
совместимости мужчины и женщины. Киев : КНТ, 2019. 189 с.

7. Aldous Huxley. A Memorial Volume. London : Chatto & Windus Ltd, 
1966. 175 p.

8. Huxley A. Music at Night. New York, 1970. 303 p.
9. Huxley A. Literature and Science. New York : Harper, 1963. 118 p.
10. Woodcock G. Down and the Darkest Hour. A Study of Aldous 

Huxley. New York : Viking Press, 1972. 299 p.



80

ФІЛОСОФІЯ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Касаткіна Ірина Анатоліївна,
аспірантка 2 року навчання,
спеціальність – 022 «Дизайн»,
Київський національний університет
культури і мистецтв;
науковий керівник – кандидат технічних наук,
доцент Кисельова К. О.

НАРИСИ З ІСТОРІЇ НИЖНЬОЇ БІЛИЗНИ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТ.

Історія нижньої білизни – насправді історія любові людини до 
себе. Чим більш комфортніше ставало життя, тим красивіше, зручні-
ше і простіше ставало спіднє. Як нижня білизна розвивалася з плином 
часу? «Спідня білизна – це істинна. Якщо ми зараз всі роздягнемося, 
повірте, ми дізнаємося багато один про одного, тому що це чесна істо-
рія», – зазначає дизайнер костюмів, колекціонер Вікторія Севрюкова. 
Історія розвитку спідньої білизни може розповісти про епоху і люди-
ну, набагато більше, ніж будь-які інші винаходи. 

Протягом майже 300 років корсет диктував моду. З 1900 року кор-
сет зменшується і спрощується: стає коротшим, ставиться на пружини. 
Лідерами у виробництві нижньої білизни були тоді Франція і Бельгія. 
Але раптом на виставці в Парижі гран-прі отримує корсет невеликої 
майстерні Абрамсона з Росії. Це була маленька, маловідома мануфак-
тура. Подібний корсет до нині зберігається в колекції Вікторії Севрю-
кової.

«Я намагаюся в колекції не ремонтувати речі, я залишаю їх, як вони 
прийшли до мене, розбитими життям. Мій Абрамсон пахне жахли-
во, тому що їм прикривали квашену капусту. Я привезла в Париж, 
всі фотографії цього смердючого бідного Абрамсона, тому що в 1900 
році, якийсь Абрамсон отримав золоту медаль, і ніхто не бачив, де цей 
Абрамсон. Прямо ахали і охали і говорили «О Боже мій! Невже вам так 
пощастило?!», – зазначає В. Севрюкова. 

 А де сьогодні можливо побачити історичні цінності у вигляді ниж-
ньої білизни? У театрі, зокрема, рідкісна колекція доступна в МХАТі 
імені Горького. Бавовняна білизна: кальсони з фланелі, нижні мереже-
ві спідниці, бюстгальтери всіх стилів і розмірів, пружні корсети, хру-
сткі ліфи з льону, крохмально-білосніжні, випрані та злежані – ціла 
сторічна історія. Історичні артефакти здатні розповісти більше, ніж 
розумні підручники, архіви фільмів і навіть пожовклі фотографії. Збе-
рігається також чоловічий negligee, наприклад, нижня білизна секре-
таря Сталіна, Мехліса, зроблена в зразкових майстернях КДБ. Деякі 
кальсони кольору чайної троянди шовкові, та ще й з перлинними ґу-
дзиками, інші з тонкої чесучі. Тобто, ці ніжні тканини зігрівали суворі 
тіла чекістів. Тоді як вся країна ходила в запраному бавовняному одязі, 
деякі хизувалися в делікатній білизні.
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А що власне до жінок? Жінки початку ХХ ст. не мали нічого природ-
ного. Зовнішній вигляд на всі 150 відсотків складався з брехні і обману. 
Чоловіки ніколи не бачили жінок роздягненими. Щоб побачити жінок 
роздягненими, чоловіки вирушали в «Фолі Бержер» або «Мулен Руж». 
Білизна танцівниць виглядала, як щось біле, мереживне, як хмаринка. 
Найцікавіше те, що на вивороті гомілки в цих «повітряних об’єктах» 
не було швів,  їх шили з льонобатисту і мережива «Валансьен», вони 
були дуже дорогі. Є ще декілька цікавих історичних фактів пов’язаних 
з корсетом та спідницями.

Пам’ятаєте, чому в «Безприданниці» пароплав Паратова називали 
«Ластівкою»? Тому що «Ластівка» – це була назва жіночого корсету. 
Або Вронський називав коня FRU-FRU. Це не просто комбінація зву-
ків, це звук, який лунає, коли жінка йдучи шурчить своїми накрохма-
леними спідницями. Всі любовні романи ХІХ ст. написані про жінку, 
яка збирається на побачення. І одягнути або роздягнути жінку тоді 
було дуже складно, по-перше сукня була на двадцять сантиметрів 
менша. По-друге, 33 гачки на черевиках, панчохи на підв’язках, потім 
потрібно зашнурувати корсет, потім двадцять дві кнопки на корсеті 
ліфу. Загалом, виходить близько 200 кнопок. Крихітні петлі були за-
ховані супатом, кнопки не хотіли вставлятися в тонкі мереживні петлі. 
Далі, попід сукнею, комбінація, корсет, потім корсетний ліф, потім 
нижні спідниці: накрохмалена, тонка з батисту з рюшами і спідниця з 
тафти. Ще одна сукня на нижній спідниці, потім муфта, потім накид-
ка, обов’язково шапка, парасолька і рукавички.... Досвідчена покоївка 
одягала свою господиню майже дві години. Ця гіпертрофія одягу, по-
ведінки, манер, відносин залишилась у книжковій класиці.

Зміни сталися блискавично. Перша Світова Війна, а потім револю-
ція й новий уклад життя змінили зовнішність жінки та її білизну. У 
1920 році, фабрики з пошиття нижньої білизни з’явилися в РФСР. До 
того ж на всю величезну країну було лише дві фабрики: «Мосбелье» 
– у Москві, і «Ленбелье» – у Ленінграді. Вони шили нижню білизну чо-
ловікам і жінкам. Але найцікавіше те, що ці фабрики співпрацювали, 
з тоді відомими художниками – конструктивістами, Вірою Мухіною, 
Олександром Родченко, Володимиром Татліним. Це означало, що в 
декорі і крої чоловічих і жіночих сорочок проявлялися тенденції моди 
в мистецтві, тобто деталі конструктивізму, передові ідеї функціоналіз-
ма.

Але, до 30-х років ХХ ст. радянська нижня білизна стала безли-
ка і жахлива. Її завдання полягло в підтримці нових правил гігієни, 
за якими людина мала принаймні два комплекти нижньої білизни і 
змінювала її принаймні один раз на кожні 7–10 днів. Красива білизна 
виготовлялася за допомогою кравчинь, і це переслідувалося законом, 
або була привезена з-за кордону. Білизну для Лілі Бриг, Маяковський 
привозив з-за кордону, його передавала сестра Лілії Бриг. У неї була 
жіноча білизна з італійського шовку крою метелика, яка робила з неї 
красуню. У неї була не найкраща фігура, але за допомогою корсету 
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вона вміло змінювала її. А на жорсткий корсет одягала ніжну нижню 
спідницю, яка ідеально підходить для «чарльстона» та «шимми», тому 
що вона майорить, має три оборки і зроблена з найніжнішого тюлю. І 
панчохи, обов’язково «фільдеперсові». Про цю делікатну нитку більш 
детальніше.

«Фільдекосом» (від французького слова «fil d’Ecosse», що означає 
«Шотландська нитка») називали спеціальну бавовняну пряжу з найви-
щих сортів бавовни. Тонкі нитки скручувалися особливим способом, 
проходили швидку обробку їдким натрієм і багаторазову промив-
ку гарячою і холодною водою (мерсеризацію). Отриману пряжу по-
тім пропускали через полум’я газового пальника. На дотик вироби з 
цієї пряжі відрізнялися надзвичайною шовковистістю, а також мали 
блиск властивий шовку. «Фільдекосові» нитки найвищої якості нази-
вали «Фільдеперс» (від «fil de Perse» – теж нитка, але цього разу Пер-
ська). Вироби з «Фільддеперса» були набагато дорожчі. На початку 
минулого століття значення «фільдеперсового» полотна неможливо 
було переоцінити – з нього робили нижню білизну, панчохи, шкар-
петки, рукавички. А модниці полювали за такими виробами, бо це 
був справжній шик. Роздобути в ті роки, епоху дефіциту, щось модне, 
було не просте завдання. Носіння таких речей свідчило про соціаль-
ний статус, добробут (вартість пари панчохи іноді могла зрівнятися 
з парою дорогих черевиків) і наявністю «необхідних» зв’язків. Таким 
чином, людина, що носить «фільдеперс», викликала захоплення і заз-
дрість серед оточуючих. Особливою популярністю серед жінок кори-
стувались ажурні панчохи «в сіточку». 

«Фільдекосові» і «фільдеперсові» елементи гардероба закінчили 
свої дні, пішли в небуття, їх витіснили вироби з синтетичного волокна. 
Але вираз «Fildepers» залишився, у значенні «людина, яка вирішила 
справити враження на інших, і її зусилля перетнули всі мислимі кордо-
ни», інколи з чітким іронічним підтекстом, кажуть: фільдеперстовий, 
фільдеперцевий, а також фільдеферзевий. Приклади використання 
слова «фільдеперсовий» досить поширене в літературі зазначеного 
періоду, а також у фільмах, які розповідають про цю епоху. Просто 
нитка, але змінила моду, імідж, мову.
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ВПЛИВ НАУКОВИХ УЧЕНЬ НА ВИНИКНЕННЯ ТВОРІВ 
МИСТЕЦТВА НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Теоретичний доробок природничих та технічних студій має потуж-
ний творчий потенціал для виникнення нових культурно-мистецьких 
явищ. Ідеї науковців надихають митців на створення своїх творів, нау-
кові теорії слугують за основу естетичних учень.

Наукові теми та сюжети висвітлюють художники та письменники 
в різні періоди становлення мистецтва. Взаємопроникнення науко-
вого та мистецького дискурсу отримує бурхливий розвиток від кінця 
ХІХ ст. та не припиняється дотепер. Дослідниця М. Козьякова зазна-
чає: «Новітні концепції простору і часу, матерії та енергії, що набули 
поширення в широких інтелектуальних колах, ініціювали інтерес до 
нової метафізичної проблематики, до широких узагальнень та інтер-
претацій у культурологічній та художній практиці. «Конструювання» 
реальності, експеримент і винахідливість стають однією з домінуючих 
характеристик різноманітної художньої діяльності – «безпосередній 
винахід творчості» (К. Малевич) ставиться на порядок денний. .... Екс-
перименти художників, їх теоретичні розробки, твори, що, втілюють 
наукові концепти, є синестезією наукової та художньої творчості, да-
ють зразки ранніх форм «наукового мистецтва» [7].

Митці не лише відтворюють наукові доробки чи то як історичне 
тло, чи то як сюжетну лінію своїх творів, але й користуються цими до-
робками як інструментарієм у створенні власних художніх продуктів. 
Під безпосереднім впливом наукових теорій написано немало мис-
тецьких творів. 

Сучасний італійський живописець та теоретик мистецтва Л. Фон-
тана (Lucio Fontana) у 1947 році опублікував «Білий маніфест», – про-
грамовий для художника твір, у якому йдеться про взаємодію науки 
та мистецтва. «Художники передбачають досягнення науки, а досяг-
нення науки завжди мають наслідком досягнення мистецтва. Дух люд-
ський не зміг би породити ні радіо, ні телебачення без тієї гострої по-
треби, яка від науки передається мистецтву» [2], – пише Л. Фонтана. 

Зазначені міркування мають багато підтверджень в історії розвитку 
мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ столітя, що засвідчує аналіз окремих 
мистецьких напрямів і спостереженням за творчістю окремих худож-
ників.

Твори кубістів (П. Пікассо (Pablo Picasso) «Авіньйонські дівчата» 
(1907), Ж. Метценже (Jean Metzinger) «Жінка с чайною ложкою» (1911), 
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«Синій птах» (1912–1913)) були створені під впливом теоретичної праці 
фізика Ж. А. Пуанкаре (Jules Henri Poincarе) «Science and Hypothesis» 
(1902) та стали наслідком пошуків художнього відтворення четвертого 
виміру, про який писав науковець [8]. 

Плідним та тривалим був діалог з науковими теоріями С. Далі 
(Salvador Dalі) – одного із головних представників сюрреалізму ХХ ст. 
Картину «Постійність пам’яті» (1931) прийнято вважати наслідком 
роздумів художника над теорією відносності, що мала на період ство-
рення великий суспільний резонанс. Показовим прикладом є історія 
написання художником картини «Галатея зі сферами» (або «Галатея 
сфер») (1952). Вона є результатом захоплення С. Далі теорією атомно-
го розпаду, фізикою атомного ядра й елементарних частинок, що та-
кож була предметом жвавого обговорення інтелектуалами того часу. 
Обличчя дружини художника Гали створене з окремих фрагментів, 
якими є сфери різного розміру та кольору, що створюють тривимірне 
зображення із власною віссю симетрії. Період творчості митця, який 
розпочався після Другої світової війни, присвячений роздумам над си-
лою атому та носить назву «ядерний містицизм» [4, 403-406]. 

Теорія катастроф Р. Тома (Renе Frеdеric Thom) вплинула на напи-
сання картини «Хвіст ластівки» С. Далі (1983). Згідно з цією теорією, 
сильні зрушення можуть бути спричинені навіть незначними змінами 
[4]. 

Картини П.-О. Ренуара (Pierre-Auguste Renoir) написані «під впли-
вом наукових теорій взаємодії спектральних кольорів. Ренуар пише 
лише тонами чистого спектра, і тому в картині «Дівчата в чорному» 
(1880 – прим. авт.) зовсім не присутній чорний колір, а є лише складні 
поєднання синього ультрамарину і червоного краплака» [6, 238].

Метеоролог Х. Мюрі (Helene Muri) з Університету в м. Осло висло-
вила припущення, що на відомій картині Е. Мунка (Edvard Munch) 
«Крик» (між 1893 та 1910 рр.) зображене рідкісне фізичне явище, яке 
пощастило побачити досліднику, відоме як «перламутрові хмари» [1]. 
Є ще одна цікава думка про цю картину: Е. Мунк своїм «Криком» від-
дає належне винаходу Т. Едісона (Thomas Alva Edison), електричній 
лампочці, великий експонат якої, з тисячами маленьких лампочок усе-
редині, прикрашав вхід до Всесвітньої виставки у 1889 році в Парижі 
[5].

На картині Г. Клімта (Gustav Klimt) «Поцілунок» (1907), як оздо-
блення жіночої сукні, зображені «чашки Петрі» з клітинами в них. У 
Віденському університеті тоді активно обговорювалася теорія тром-
боцитів та будови клітин крові (митець уже співпрацював з науковою 
установою, університет вже замовляв раніше художнику розписи на 
медичну тематику) [5].

Ця співпраця науки і культури виявилася напрочуд плідною, вона 
активно тривала протягом усього ХХ ст. та не припиняється дотепер. 
Деякі види сучасного мистецтва засадничо ґрунтуються на викорис-
танні наукових та технічних можливостей (і це не лише кінематограф, 
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але й інші види екранного мистецтва (телебачення, відеоарт – мис-
тецтво, комп’ютерні технології, цифрові технології), фотомистецтво, 
комп’ютерна графіка, анімація тощо). 

Подальше більш детальне вивчення цього питання є важливим 
складником розуміння специфіки розвитку сучасного мистецтва, а 
також шляхом до виявлення синкретичних процесів, що активно фор-
мують картину світу сучасної людини, впливають на формування 
інноваційного суспільства та становлення інноваційної культури як 
його світоглядно-методологічної основи.

Список використаних джерел:

1. Munch inspired by ‘screaming clouds’. BBC news : веб-сайт. URL: 
https://www.bbc.com/news/science-environment-39697256 (дата звер-
нення: 23.12.2020). 

2. Spaziali [Primo Manifesto spaziale], Milano, 1947. // Цит за: Барбе-
ро Л. М. «Парящая в пространстве бабочка пробуждает мою фанта-
зию». Заметки о Лучо Фонтане. URL: http://mamm-mdf.ru/upload/ibl
ock/5f3/5f3e9cff88c3a302a95321042c5f7e07.pdf.

3. Барберо Л. Заметки о Лучо Фонтане. URL: http://mamm-mdf.ru/
upload/iblock/5f3/5f3e9cff88c3a302a95321042c5f7e07.pdf (дата звернен-
ня: 23.12.2020). 

4. Довбиш Н. «Ядерний містицизм» Сальвадора Далі як синтез на-
уки і релігії на тлі епохи. Дні науки історичного факультету, присвяче-
ні 180-річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. 
наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2014. Т. 2. 
С. 403–406. 

5. Загадкові деталі відомих шедеврів мистецтва. BBC news : веб-сайт. 
URL: https://www.bbc.com/ukrainian/vert-cul-46799578 (дата звернен-
ня: 23.12.2020). 

6. Импрессионизм / авт. и сост. Е. Владимирова. Москва : Эксмо, 
2013. 384 с.

7. Козьякова М.И Наука и искусство ХХ века: между логосом и 
мифом. Культурологический журнал. Российский институт культуро-
логии. 2013. №1. С. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauka-i-
iskusstvo-hh-veka-mezhdu-logosom-i-mifom/viewer (дата звернення: 
23.12.2020). 

8. Як художники зображували Четвертий вимір. URL: https://www.
greelane.com/uk/%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%9
6%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D1%
83%D0%BA%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D
0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5-%D0%BC%
D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/
art-history-definition-the-fourth-dimension-183205/ (дата звернення: 
23.12.2020).



86

ФІЛОСОФІЯ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Кисельова Катерина Олександрівна,
кандидат технічних наук, доцент 
кафедри дизайну і технологій,
Київський національний університет 
культури і мистецтв
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1580-287X

МОДНІ ТРЕНДИ В ПРОЦЕСІ ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЙ ОДЯГУ

Проєктування дизайнерського одягу – специфічна галузь, яка най-
більше за всі інші галузі дизайну залежить від змін модних трендів. 
Нині прийнято вважати, що мода в одязі змінюється двічі на рік. По-
кази сезонних колекцій привертають велику увагу суспільства, огля-
ди друкують ЗМІ. Глобальна прив’язка до осінньо-зимового та вес-
няно-літнього сезону формально зберігається в більшості магазинів 
модного одягу. Але, якщо в 2000 роках мода дійсно змінювалася двічі 
на рік, зберігаючи основні форми та кольорові уподобання не один 
сезон, то зараз помітні різкі зміни набагато частіше. Також, якщо деякі 
теми, форми, кольори та деталі зберігаються декілька сезонів поспіль, 
то інші з’являються та щезають майже блискавично, не протримав-
шись одного повного сезону. Рітейлери віддають перевагу невелич-
ким, але частим закупкам. Такі гіганти мас-маркету, як H&M, ZARA, 
Max Mara випускають до 20 колекцій на рік, що дає змогу змінювати 
або поповнювати асортимент у магазині кожні два-три тижні. Отже, 
будь який дизайнер, що працює в сегменті pret-a-porter і намагається 
відповідати вимогам часу, вимушений випускати мінімум чотири ос-
новні колекції: spring/summer, autumn/winter, pre-fall, resort і дві-три 
проміжні капсульні колекції з невеликою кількістю моделей на рік. У 
такій ситуації перед модельєром постає проблема гарного орієнтуван-
ня й точного виявлення головних та другорядних трендів, відставан-
ня від яких не пробачить вимогливий споживач. З чого ж складаються 
модні тренди, як їх визначити й не розгубитися в їх різноманітті.

Перше, що необхідно пам’ятати – мода й її розвиток, що знаходить 
відображення в трендах, не створюється на порожньому місці, а відо-
бражує всі важливі аспекти суспільного життя: матеріальні і духов-
ні. В її темах, крім втілення ідеалів епохи, знаходять своє вираження 
культурні та моральні цінності; віддзеркалюються всі значущі події 
економіки, політики та культури, втілюються провідні погляди та від-
носини. Отже, спостереження за всіма значущими подіями, що відбу-
ваються в суспільстві допоможе визначити провідні теми, на які варто 
звернути увагу.

 Постійно розвиваючись, мода пропонує дизайнеру долучитися до 
створення нових незвичних рішень, експериментів у самовираженні 
та комунікації, конструювати та втілювати нові цінності та бажання, 
формувати, корегувати та направляти смаки та настрої, змінювати по-
треби та стереотипи поведінки; але в певних межах, які змінюються 
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разом з розвитком суспільства. Отже, друга теза – дизайнер, що пра-
цює у сфері готового одягу не може не зважати на розвиток загальних 
модних тенденцій: він повинен відчувати їх дуже чітко, й пропустив-
ши через власні почуття, мати змогу видати гідний для споживання 
продукт.

На питання появи та актуалізації тієї або іншої моди звертається 
багато уваги, й майже будь-яка газета чи веб-сайт намагаються долу-
читися до відстеження цікавих широкому колу споживачів подій у 
всіх сферах життя, а огляд новинок моди зайняв постійний власний 
простір нарівні з прогнозом погоди, курсом валют, подіями спорту чи 
гороскопом. Але, на жаль, все те, що є в інформаційних потоках під 
заголовками «трендів моди» часто є лише оглядом локальних показів 
чи вдалих луків стрит-стайлу. У найкращому варіанті, у провідних 
журналах моди: «Vogue», «L’officiel», «Harper’s Bazar», «Marie Claire», 
«Elle» «тренди» часто подаються у вигляді «знакових елементів», того 
що найбільше впадає в очі на показах. Основні інформаційні потоки 
не несуть будь-яку структуровану інформацію для проєктувальників, 
вони розраховані на споживачів, оскільки цілі та задачі дизайнерів і 
журналістів різняться: першим цікава «логіка змін», інші намагаються 
звернути увагу на окремі події, якомога виразніші. Професійна інфор-
мація, загалом, структурується лише в тренд-буках відомих прогноз-
них агентств, які із-за високої вартості, споживаються лише великими 
корпораціями та відомими брендами. Для більшості «локальних тор-
гових марок», якими представлений дизайнерський одяг в Україні, це 
недоступно. 

Відсутність структурованої інформації стосовно провідних «ін-
формаційних кодів» створює труднощі стосовно окреслення напрямів 
творчості, за якими визначається відповідність проєкту модним трен-
дам. Через відсутність структурованого опису провідних модних на-
прямів, дизайнери часто користуються лише візуальним рядом ЗМІ, 
«вихоплюючи» лише випадкові цікаві елементи, без взаємозалежності 
з іншими чинниками, не приділяючи достатньої уваги виявленню 
глибинних причин прояву тієї або іншої теми чи тенденції. Таким чи-
ном, втрачаючи безліч важливої інформації, яка може мати вирішаль-
не значення для виразності та пошуку актуальності майбутнього про-
єкту.  

У гонитві за модою дизайнери, особливо початківці, часто обме-
жуються простим цитуванням, навіть не «чужих ідей», їх змістового, 
стилістичного, філософського, соціального, гендерного, пластичного, 
композиційного, конструктивного, технологічного або іншого напов-
нення, а лише «цитуванням окремих рішень», як то «об’ємних ки-
шень», «прозорих вставок», «асиметричних рукавів» чи «свіжого зеле-
ного кольору». Такий підхід призводить до типізації моделей, а іноді 
й до повного знеособлення дизайнерської продукції, яка цікава саме її 
ідейністю, есклюзивністю, особливістю та відмінністю від «мас-марке-
ту». Отже, третя теза – дизайнеру необхідно самому структурувати ін-
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формацію, починаючи з аналізу модних тем та образів, й змісту, який 
вони несуть до асортименту, форм, пластики, ліній, малюнків і місць 
розташування кишень та оздоблення.

Й остання теза – це емоційна наповненість колекції, яка останнім 
часом все частіше є на першому місці. Моделі можуть бути не зовсім 
продумані та, навіть, не дуже функціональні або стилістично не зовсім 
визначені, але за умови відсутності емоції, вони не містять естетичної 
цінності сьогодення.
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ГАСТРО-ФЕСТ «СЛОБОЖАНСЬКІ СМАКИ»: 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФЕСТИВАЛЮ

Фестивальний рух в Україні протягом останніх років почав активно 
розвиватися. У кожному регіоні нашої країни можливо знайти подіб-
ний захід. Це підтверджують статистичні дані Міністерства культури 
та інформаційної політики України.

Протягом 2019–2020 років в Україні відбулося понад 300 культур-
но-мистецьких заходів, міжнародними з них були 128, всеукраїнськи-
ми – 115 фестивалів. Окремо можливо зазначити географію фестива-
лів, що пов’язана зі збереженням етнокультурної мозаїчності етносів 
України та за територією розміщення ґрунтується в межах окремих 
етнографічних регіонів, адміністративно-політичних одиниць [2].

Під час аналізу показників можливо засвідчити, що в Одеській (25), 
Чернігівській областях (19), а також у місті Києві (12) було проведено 
найбільшу кількість міжнародних фестивалів. Закарпатська, Кірово-
градська та Луганська області не були представлені серед областей, 
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де проводилися фестивалі. Серед лідерів у проведенні всеукраїнських 
фестивалів була Дніпропетровська (30) та Чернігівська (16) області [2].

Крім міжнародних та всеукраїнських, кожна область проводить 
значну кількість регіональних фестивалів. Що є значущими саме для 
цієї території, чи присвячені певній події. Підґрунтям для цього є збе-
режені етнічні та релігійні традиції регіонів країни.

Серед великого різноманіття фестивалів, що проходять по всіх ку-
точках України, одними з найкращих та найліпше відвідуваних вва-
жаються гастрономічні фестивалі. Гастрономічний фестиваль – це 
наймасовіша подія, яка є складовою комплексу заходів кулінарної 
спрямованості, до яких належить: дегустація, продаж, викладення та 
огляд напоїв, кулінарних страв. Гастрономічний фестиваль забезпе-
чує процес комунікації виробника зі споживачем за допомогою розва-
жальної, дегустаційної та конкурсної програми. Насамперед, цей вид 
фестивалю є культурним заходом, що відрізняється активною участю 
гостей та створює унікальні враження для них [1].

Різноманітність гастрономічних фестивалів, які проводяться на те-
риторії нашої держави, зумовлена великою кількістю кулінарних тра-
дицій та самобутньої культури кожного регіону України. Українська 
кухня є однією з найбагатших та найцікавіших світових кухонь і має 
велику популярність далеко за межами країни.

Сумська область довгий час знаходилася в списку областей, де не 
були представлені гастрономічні фестивалі. Однак маючи перспек-
тиви для їх розвитку, наприклад, зростання кількості закладів ресто-
ранного господарства у місті, вирішено було започаткувати власний 
фестиваль. Ідея заходу виникла в процесі проведення круглого столу в 
Сумській обласній державній адміністрації під час обговорення теми 
слобожанської кухні. 

Індустрія харчування досить добре розвинена в місті, нині є при-
близно 200 закладів громадського харчування. Кожен з яких може по-
хвалитися прекрасною атмосферою, різноманітними стравами кухонь 
різних народів світу та гарним сервісом.

Головною метою проведення гастрофестивалю «Слобожанські сма-
ки» стала потреба у створенні туристичного бренду міста. Засобами 
для її реалізації стали локальні кулінарні традиції. Вибір смачної ві-
зитівки Сумщини, тобто страви, яка буде візитною карткою регіону 
i буде приваблювати туристів має важливе значення для туристичної 
промоції.

Основним акцентом у проведенні заходу стала популяризація міс-
цевої слобожанської кухні та знаходження стародавніх рецептів наці-
ональних страв. Ресторани-учасники фестивалю сприяли їхньому від-
творенню за допомогою дегустації, збагаченню знань про національну 
гастрономію відвідувачів заходу [4].

Для найліпшого приготування рецептів автентичних страв на по-
міч закладам, що брали участь у фестивалі прийшли етнографи. Саме 
за їхньої допомоги учасники склали своє меню.
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Джерелами для знаходження рецептів стала, насамперед, творчість 
класиків української літератури. Основним взірцем для кулінарів ста-
ла неперевершена «Енеїда» Івана Котляревського, яку можливо вва-
жати національною кулінарною енциклопедією. Чудове наукове оп-
рацювання цієї книги подарувало нам безліч цікавих рецептів страв, 
приправ та напоїв. Таких як: бараболя-маківниця і баба-шарпанина, 
шпундра, лемішка із салом і конопляним насінням, путря, софорок, 
лизень, шулики, саламаха, зубці, крохналь та безліч інших. Потрібно 
зазначити, що кожна страва супроводжувалася в книзі відповідним ре-
цептом.

Також чимало відповідних кулінарних рецептів можливо знайти в 
книгах Миколи Гоголя, Івана Нечуя-Левицького, Григорія Квітки-Ос-
нов’яненка, а також гумориста Степана Руданського. 

Перший фестиваль «Слобожанські смаки» був проведений у місті 
Суми на початку 2019 року, на Різдвяні свята, та тривав з 7 по 14 січ-
ня. Відкриття заходу відбулося 7 січня на стадіоні «Ювілейний». На 
початку 2020 року в місті відбувся другий гастрофест «Слобожанські 
смаки», що був проведений з 7 по 26 січня. Відкриття заходу відбулося 
7 січня на Покровській площі м. Суми. У програмі обох фестивалів 
– традиційний вертеп від колядників із різних міст України, україн-
ські автентичні гурти, різдвяні конкурси та розваги, гастро-ярмарок, 
гарячі напої, цікаві сувеніри, конкурси та розіграші приємних призів. 
Особливістю другого фестивалю стала тематика, а саме: страви приго-
товані з додаванням конопель.

Кожен ресторан-учасник гастрономічного фестивалю протягом 
терміну проведення заходу пропонував у своєму закладі спеціально 
розроблене меню слобожанської кухні, яке обов’язково мало містити 
не менше 5 страв. Загалом за час фестивалю можливо було спробува-
ти близько 100 різноманітних страв. Це були страви з м’яса, тому що 
Слобожанщина завжди славилася своїми м’ясними стравами (напри-
клад, домашньою ковбасою) і, звичайно ж, риби, адже м. Суми стоїть 
на трьох річках [3].

Підя час проведення першого фестивалю в ньому взяли участь 10 
закладів харчування, а в наступному році до фестивалю приєдналося 
ще 3 заклади, загалом було 13 учасників.

Протягом фестивалю відвідувачі закладів-учасників могли скушту-
вати найрізноманітніші автентичні страви Слобожанщини, пригото-
вані в кращих традиціях та взяти участь у різноманітних конкурсах, а 
також проголосувати за найкращу страву.

Для того щоб отримати призи від партнерів фестивалю необхідно 
було взяти участь у заході, сфотографувати страву-учасницю та ви-
класти її у соціальні мережі Facebook чи Instagram з хештегом #суми-
гастрофест або #sumygastrofest.

Крім народного вибору на фестивалі була присутня експертна ко-
місія, що куштувала страви, оцінювала їх та по закінченню заходу оби-
рала найкращих його учасників.
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Отже, можливо зробити висновок про те, що проведення гастро-
номічного фестивалю «Слобожанські смаки» у м. Суми є досить ва-
гомим досягненням у культурному розвитку міста. Але масовості та 
масштабності цей фестиваль так i не досягнув з багатьох причин.  
Організаторам фестивалю було запропоновано зробити деякі зміну в 
проведенні гастрофесту «Слобожанські смаки», а саме: рекламне про-
сування фестивалю до його початку та під час проведення, розробка 
елементів бренду, особливо сайту, проведення розважальних заходів 
різної спрямованості. Також під час гастрономічного фестивалю було 
б доцільним проведення гастрономічних майстер-класів, що допомо-
жуть підвищити рівень проведення заходу та привернути додаткових 
відвідувачів. Гастрономічні екскурсії та квести є ще одним чинником 
для кращої реалізації можливостей фестивалю. Також запропоновано 
зробити зміни в церемонію закриття фестивального заходу та анкети 
для відвідувачів, що допоможе покращити наступні проведення захо-
ду. 

Отже, є надія, що надалі фестиваль «Слобожанські смаки» в м. 
Суми буде відбуватись на більш високому рівні та більш масштабні-
ше, з урахуванням рекомендацій та інших думок експертів.
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КУЛЬТУРА В РЕЖИМІ ІМАЖІНАРНИХ ІНВАРІАЦІЙ МИНУЛОГО

Динамічний сучасний суспільний розвиток, з усіма його кризовими 
тенденціями ескалаційних загроз, глобальними проблемами та чис-
ленними прогалинами раціоналістичного редукціонізму, актуалізує 
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потребу повернення до символічного мислення та реабілітації струк-
тур уявного. Суттєві зміни сучасності, що обумовлені також і кризою 
попередніх світоглядних орієнтирів, втрати так званих супер-засад 
епохи Модерну – ідей Бога, Прогресу, Істини, Автора, Суб’єкта, тощо 
та переходом у царину постмодерної культури, проблематизують ми-
нуле в різноманітних контекстах та взаємопроникненнях сучасного з 
традиційно-символічно-міфологічним. Спроби пояснити Логос через 
Міфос відкривають нові перспективи розуміння людської душі, опри-
явнюючи і глибинні конститутиви організації соціокультурного про-
стору. 

Відтак, стає можливим подолання панівного в західній культурі 
логоцентричного світогляду та розширення горизонтів узгляднення 
живих смислових комплексів архетипів та міфів. Варто зауважити, 
що філософія культури має давню практику застосування есеїстич-
них, міфологічних, метафоричних засобів у цілковито раціональному 
дискурсі (від діалогів Платона до постмодерної доби), увиразнюючи в 
міфо-поетичних та символічних образах глибокі смислоутворювальні 
ідеї. Вочевидь ці ідеї виявляють потужну переконувальну, прогнос-
тичну та інтерпретативну спроможність, набуваючи метакультурних 
ознак.

Ідеї постійної актуалізації минулого та його «вічного повернення», 
зокрема, у дослідженнях символічної та комунікативної природи ар-
хетипів, знаходимо в концепціях К. Юнга, Ж. Дюрана, М. Еліаде, М. 
Мафесолі, Е. Ноймана, К. Пірсон, С. Кримського, Е. Афоніна, О. Дон-
ченко та ін. 

Юнгіанська традиція архетипи та архетипні образи пропонує ро-
зуміти як праобрази універсальних міфологічних сюжетів та мотивів, 
що мають відображення типових психічних властивостей, характер-
них поведінкових реакцій та переживань, що походять із загальнолюд-
ського досвіду та мають універсальні характеристики. Як глибинні 
шари колективного несвідомого архетипи є апріорними когнітивними 
схемами первинних образів, що наповнюються конкретним змістом у 
реальних умовах життя та відповідним чином активізують і спрямову-
ють психічну енергію, організуючи уяву. Саме неявний характер архе-
типових образів та їх виразний наративний характер у міфологічних 
проєкціях уможливлює їх імажінарну інтерпретацію, вибудовуючи в 
просторі уявного одночасно індивідуальне втілення унікальним чи-
ном загально-повторюваної моделі, властивої багатьом. 

К. Юнг заперечував розуміння архетипів як конкретних міфологіч-
них образів та мотивів, розуміючи архетипи насамперед як спрямовані 
тренди психічної енергії, тенденції до формування уявлень, інстинк-
тивні вектори та відповідні мисленнєві форми [1]. Специфічний зміст 
архетипів з’являється лише в індивідуальному житті, коли в ці форми 
потрапляє особистий досвід. Архетипічні ідеї К. Юнг відносить до не-
порушних засад людського духу, підкреслюючи їх вічне повторення 
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та перетворення, що має виразні постмодерні конотації: «Як би довго 
вони не залишались в забутті, вони завжди повертаються, досить часто 
в дивовижно перетвореному вигляді і з якимось особистісними вивер-
тами або інтелектуальними перекрученнями..., вони завжди відтворю-
ють себе в тих чи інших нових формах, виступаючи вічною істиною, 
яка внутрішньо притаманна людській природі» [2, 120].

Представлена Жільбером Дюраном глибинна соціологія (або соці-
ологія уяви) є за своїм епістемологічним значенням «коперніканським 
переворотом» у зміні дослідницької оптики західної культури. Замість 
домінувальної наукової традиції з тотальним переважанням логосу 
розробляється концептуальна ідея реабілітації міфологічного нарати-
ву, пропонуючи вивчати логос за допомогою міфу. Науковий дискурс 
поповнюється такими онтологічними поняттями, як імажінер, траєкт, 
герметизм, діурн (денний режим), ноктюрн (нічний режим) тощо. 
Зокрема, ключовим у соціології уяви постає концепт імажінеру, що є 
одночасно функцією, джерелом та змістом уяви, і є тим спільним, що 
їх об’єднує та їм передує. Ж. Дюран метафорично концептуалізує іма-
жінер антропологічним резервуаром всіх репрезентацій можливого 
[3], що складає справжню ідентичність людини. Внутрішнім змістом 
імажінеру, який організовує внутрішній та зовнішній світи, є міфос, 
постаючи сукупністю всіх міфологічних наративів. Фіксуючи досвід 
взаємодії зі світом в особливому наративному форматі, розвиваються 
ідеї повернення міфу епістемологічних спроможностей.

Зрештою минуле, традиція, історія отримують зовсім інші контек-
сти розуміння та прогностичні перспективи акумульованого потенці-
алу саме в термінах інваріантності, а не в усталених поняттях плин-
ності, зникнення та заміни новим. Активізуються спроби зафіксувати 
в культурі та історії щось постійне, розглядаючи уяву в герменевтич-
ному ракурсі як сприйняття та продукування значень з подвійними, 
глибинними смислами. 

За влучним висловом С. Кримського, минуле під сигнатурою інва-
ріантності набуває гідності «вічного теперішнього», а історія, стаючи 
об’ємною, «все більш органічно пов’язує рух «уперед» з перетворен-
ням теперішнього під кутом зору невикористаних можливостей ми-
нулого, тобто реалізує майбутнє не тільки в сьогоденні, а й у контексті 
досвіду минулого, що входить у нього» [4, 217]. По суті ознаками інва-
ріантності наповнюються цінності, які є сталими, парадигмальними, 
повсякчас актуалізованими та реконструйованими в численних куль-
турних практиках різних часів та народів. 

Відтак минуле, представлене, зокрема, живими динамічними сю-
жетами міфологічних наративів та символічною енергією архетипів, 
постає незамінним організувальним джерелом розвитку сутнісних сил 
людини як втілення антропологічних структур уяви у вічному повто-
ренні ціннісно-смислового комплексу життєдайності традиції та по-
вернення до культурних джерел.
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НОВІ ФОРМИ ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ ХХІ СТ. ЯК
МЕРЕЖЕВИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Цифровий етикет – важлива складова комунікативної культури 
ХХІ ст., що визначає ціннісні установки та нормативи для учасників 
мережевих комунікацій на всіх рівнях взаємодії. Розвиток цифрового 
етикету цілком відповідає формуванню нового соціального порядку 
та нової соціальної культури (цифрової) як регулятивного та смис-
лотвірного компонента мережевого суспільства. 

На думку сучасних культурологів, наразі етикет є нормативно-цін-
нісним стабілізатором усіх видів взаємовідносин, що складаються в су-
часному суспільстві на міжособистісному, груповому та представниць-
кому рівнях, виступаючи як особлива система захисту прав і свобод 
особистості на рівні культурної норми, як специфічна охоронна систе-
ма морально-психологічного значення, вироблена під час історичного 
та культурного процесів суспільного розвитку [2, 3].

Етикетна культура, як культура загалом, – живий організм (за А. 
Редкліфом-Брауном), отже, етикетні норми ділового спілкування, 
що імпліцитно спрямовані на досягнення спільного добробуту його 
суб’єктів лишаються актуальними і на сучасному етапі розвитку су-
спільства, модифікувавши правила відповідно до нових умов соціо-
культурного простору.
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Підвищення культури ділового спілкування як чинника, що акти-
візує людську діяльність, на думку дослідників, сприяє усуненню роз-
біжностей між високою діловою активністю людини та низьким рівнем 
його культурно-моральної готовності до ведення різноманітних форм 
комунікативних процесів [4, 7]. Активно формується новий стиль со-
ціальної поведінки та культури ділового спілкування. Діловий етикет 
є важливою складовою ділового спілкування – репродуктивно-норма-
тивної та продуктивно-творчої діяльності людини, що водночас є чин-
ником активізації людської діяльності та способом включення кожної 
людини в соціум.

Зокрема, Р. Маміна та Є. Елькіна, акцентуючи, що в сучасному су-
спільстві етикет, як і решта комунікативної складової, є в двох просто-
рах (реальному та віртуальному), стверджують, що у віртуальному ви-
мірі складова етикетної культури сучасної комунікації представлена 
двома формами етикету – мережевим та цифровим [3, 28]. Дослідниці 
наголошують, що «мережевий етикет», відомий також як «Нетікет» 
(Netiquette – неологізм, що походить від злиття слів network – мере-
жа та etiquette – етикет) містить правила поведінки в мережі та корис-
тування електронним листуванням на початкових етапах розвитку 
Всесвітньої глобальної павутини, а його відмінною характеристикою 
є відсутність невербального компонента (інформаційне навантажен-
ня покладено на текст, а компенсаторною функцією емоційних ста-
нів є символьні смайли). Натомість «цифровий етикет» – самостійний 
вид етикету, що визначає правила комунікативної культури в умовах 
нових інформаційних реалій, відображаючи сутність етикетної куль-
тури у віртуальному просторі сучасного мережевого товариства. Зав-
дяки новаторським інформаційно-комунікаційним технологіям (зо-
крема офлайн/онлайн взаємодії), цифровий етикет позиціюється як 
«нормативно-етичний регулятор комунікативної взаємодії в мережі за 
допомогою писемної, мовної та поведінкової комунікації» [3, 29].

Етикетна комунікація в умовах Всесвітньої мережі на сучасному ета-
пі здійснюється вербальними (мовними: привітання, прощання, поба-
жання, вибачення та ін.), паралінгвістичними (гучність і темп мовлен-
ня, інтонація та ін.) та кінетичними (жести, міміка) і речово-знаковими 
засобами (одяг, окремі предмети, атрибути), а проксемічний рівень 
(зокрема, почесне місце для гостя, стандартні дистанції спілкування та 
ін.) набуває нового виявлення відповідно специфіці офлайн / онлайн 
спілкування. 

В окремих комунікаційних актах реалізуються різноманітні функ-
ції, головною з яких відповідно специфіці цифрового етикету є не 
інформативна або експресивна, а фатична, що спрямована на вста-
новлення та підтримку контакту. Означена функція сприяє нала-
годженню стосунків, обміну емоціями, досягненню взаєморозуміння. 
У процесі організації діалогу (наприклад, засобами електронної по-
шти або вебкамери) адресант використовує необхідний набір засобів 
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для створення власної «лексики», застосовуючи на практиці норми 
етикету, що оцінюється адресатом з утилітарно-прагматичних та ес-
тетичних позицій.

У письмовій діловій комунікації, найпопулярнішою категорією якої 
є ділове листування, призначене для оперативного інформаційного 
обміну між організаціями, цифровий етикет проявляється у формі та 
змісті документів і, передусім, у формулах звернення, що призначені 
для привернення уваги адресату і встановлення контакту з ним. Зо-
крема широке поширення в межах онлайн взаємодії на сучасному ета-
пі отримало ділове листування, що реалізується засобами електронної 
пошти, месенджерів та соціальних мереж. Кожен тип онлайн взаємодії 
передбачає власні особливості цифрового етикету: електронна пошта 
вважається найбільш тактовним та надійним способом початку діло-
вого листування; у месенджерах (Viber, Facebook Messenger, Telegram) 
порушенням цифрового етикету вважаються: рвані повідомлення (за-
мість лаконічного та структурованого одного повідомлення); голосові 
повідомлення (якщо про це не домовлено з адресатом заздалегідь); од-
носкладові повідомлення (через відсутність конкретики, наприклад, 
привітання); надмірне або невчасне використання мови ідеограм 
та смайлів, так званих емотикон або емограм – графічних символів, 
що застосовуються для вираження емоцій [1, 52] (водночас доречні 
смайли сприяють правильному розумінню тону та емоцій адресанта 
адресатом, іноді полегшуючи напружену ситуацію в переговорах); не-
домовки або невизначеності в спілкуванні (односкладові або короткі 
текстові відповіді доречно доповнити смайлом); у соціальних мережах, 
традиційним для яких є перегляд стрічки новин, «коменти» та «лай-
ки», листування менш поширене за публічні коментарі, а в більшості 
серйозних організацій їх відкриття на робочому місці вважається по-
рушенням етикету. 

Важливу роль у цифровому етикеті ділового спілкування, що ре-
алізується засобами відеозв’язку (вебкамера, програми для проведен-
ня онлайн-конференцій та вебінарів) відграють невербальні засоби 
спілкування – міміка, жести, інтонаційні та голосові модуляції мови, 
за допомогою яких здійснюється передача соціальної інформації між 
партнерами.

Цифровий етикет, функціонуючи в умовах сучасного соціокуль-
турного простору, ідентифікується в специфічному семантичному 
плані, що проявляється в процесі демократизації етикетних норм. 
Отже, семантична спорідненість етики та етикету отримує в цифрово-
му етикеті, який орієнтований на ввічливе та шанобливе ставлення до 
партнерів, безумовну фактологічну достовірність.

Водночас цифровий етикет надзвичайно демократичний – його 
сучасні норми досить легкі, загальнозначущі, однаково доступні всім, 
незалежно від професійного або соціального положення, і не догма-
тичний, оскільки надає можливості вибору та творчого рішення в не-
сподіваних і нестандартних умовах.
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Сучасною формою ділового етикету, виникнення якої безпосеред-
ньо пов’язано з активним розвитком технологій та формуванням гло-
бальної мережевої інфраструктури, є цифровий етикет.

Розвиток цифрового етикету цілком відповідає формуванню но-
вого соціального порядку та нової соціальної культури (цифрової) як 
регулятивного та смислотвірного компонента мережевого суспільства. 
Цифровий етикет – важлива складова комунікативної культури ХХІ 
ст., що визначає ціннісні установки та нормативи для учасників мере-
жевих комунікацій на всіх рівнях взаємодії.
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СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТАТУ-ФЕСТИВАЛІ ЯК КУЛЬТУРНА ПОДІЯ

Мистецтво татуювання, яке протягом тисячоліть розвивається в ба-
гатьох країнах світу, викликає значний інтерес сучасних дизайн-прак-
тик. Художні набутки мистецтва татуювання втілюють ознаки минуло-
го та сучасного. Урізноманітненні новими дизайнерськими техніками 
і технологіями, вони використовують значний потенціал традиційних 
засобів татуювання як виду графічного дизайну.

Сучасні тату-школи є специфічним творчим простором, де прак-
тикують тату-майстри, виробляючи дизайн-продукт і обмінюючись 
досвідом із колегами. Найкращі студії тату є передовими, новатор-
ськими творчими майданчиками в цьому виді мистецтва. Досить ви-
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значальними та провідними заходами тату-культури стали змагання, 
чемпіонати з майстерності художників татуювання, які стали важли-
вою частиною життя сучасної тату-спільноти. Вони згодом переросли 
в міжнародні тату-фестивалі.

Серед них – Leeraner Tattoo weekend, що проходить у Німеччині, 
London Tattoo Convention у Великобританії, Santa Cruz Tattoo Expo та 
No Limits Tattoo Expo в США .

Однією з найстаріших і водночас найзнаменитіших є New-York 
Tattoo Convention – Нью-Йоркська конвенція татуювання. Фестиваль 
традиційно проходить у бальному залі Roseland, у Таймс-сквері. До 
1997 року татуювання в Нью-Йорку було офіційно заборонене, хоча 
перша світова конвенція з мистецтва татуювання пройшла в Техасі ще 
в 1978 році під ризиком офійційної заборони з боку держави. Сьогодні 
на цьому світовому форумі представлені сотні майстрів, з якими праг-
нуть зустрітися тисячі відвідувачів. 

Один із найбільших фестивалів світу – London Tattoo Convention, 
тобто Лондонська конвенція, – проводиться з 2005 року і збирає кращі 
сили майстрів та художників татуювання, таких як Філіп Лью, Тінтін, 
Хоріоші, Ксед Лехеда. Загальна кількість майстрів сягає більше трьох-
сот майстрів, які представляють всі напрями художнього татуювання, 
включно з екзотичними варіантами та архаїчними техніками нанесен-
ня. На конвенції постійний інтерес викликає татуювання з Самоа, ро-
боти в стилі стімпанк та сюрреалістичні напрями цього унікального 
виду графічного дизайну на тілі [1].

Молода, але досить помітна за масштабом, Тhe Traditional Tattoo 
and World Culture Festival конвенція татуювання відбувається під час 
фестивалю традиційної та світової культури в Ірландії. Вона збирає 
любителів стилю трайбл і орнаменту – від представників традиційних 
стилів Індонезії і Таїланду до сучасного дизайнера кельтських орна-
ментів П. Фіша. Фестиваль збирається на ірландському узбережжі, він 
об’єднує митців, які беруть участь у народних обрядах, вивчають тра-
диційну культуру різних країн. Так прихильники напряму тату, сти-
лю трайбл, з усього світу наносять ужиткові татуювання без сучасного 
обладнання, тату машинок, за допомогою традиційних технік – від 
м’яманської амплітудної до архаїчного способу «прошивання» племе-
ні алеутів з Сибіру [1].

Оригінальністю відрізняється тайський фестиваль «Wat Bang Phra 
Tattoo Festival», який збирає сотні фотографів і тисячі відвідувачів. 
Особливістю цього заходу є те, що на фестивалі майстри наносять стій-
кі зображення лише первісним способом татуювання притаманним 
місцевим племенам: довгими сталевими, дерев’яними чи бамбукови-
ми спицями, які, за традицією вважаються наділеними чудодійними 
силами, як і сам акт татуювання, містичний за змістом. Зазначається, 
що це особливий вид графічного дизайну, тоді як у всьому світі тату-
ювання давно належить до декору тіла. Фестиваль повертає йому міс-
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тичну основу: вибір сюжетів для татуювання, мотиви малюнків, яскра-
ві фарби з підґрунтям архаїчності, традиційних народних сюжетів та 
композицій [1].

Цікавим проєктом став онлайн-фестиваль Київський «Online Tattoo 
Fest 2020». 

Журі оцінює учасників фестивалю за такими критеріями: компо-
зиція, ідея та унікальність твору. Оцінювання татуювань відбувається 
в режимі онлайн, на інтернет-платформі, за надісланими фото. Оці-
нюється колір, світлотінь, ергономічні показники. Також відбір пере-
можців проходить у номінаціях за ступенем загоєння: щойно нанесене 
тату або ж нанесено раніше. Малюнок татуювання зроблений після за-
гоєння набуває насиченості та плавності ліній. Так, у номінаціях «ко-
льорове тату» фестивалю 2021 року переможцем став Галецький Євген 
в японському стилю тату у вигляді вишуканої композиції з карпом та 
хвилями, та традиційним відтворенням кольорів. у номінації «Black & 
Gray» чорно-біле татуювання з реалістичним зображенням у вигляді 
портрета дівчини з присутнім ефектом 3д об’єму та реалістичності 
став Горбань Олексій. Переможець «Graphic Tattoo» стала художниця 
тату Бережна Анжеліка. Її зображення обличчя з тонкими дрібними 
деталями – листя та ланцюжок із замочком і ключем, тонка передача 
світла та тіні вразило не тільки журі, а й глядачів.

Міжнародний фестиваль «Tattoo Collection» щорічно відбувається 
в Києві. Цей масштабний професійний захід, присвячений тату-куль-
турі в Україні, зазвичай збирає понад 350 майстрів з усього світу. Про-
тягом трьох днів майстри тату з України, Грузії, Білорусі, Молдови, 
Польщі, Франції, Італії, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших кра-
їн змагаються за звання кращих у своїй справі. Призом на конкурсі є 
знаменитий кубок «Golden Machine». Відвідувачі фестивалю знайом-
ляться з передовими і сучасними матеріалами, обладнанням у сфері 
татуювання. Знайомляться з роботами, виконаними в різних техніках, 
стилях, обмінюються досвідом, оцінюють дизайн ескізів та виконаних 
робіт, а також можуть стати учасниками конкурсу, зробивши татую-
вання безпосередньо на заході [2].

Отже, сучасні міжнародні фестивалі з татуювання є повноцінною 
змагальною, розважальною, пізнавальною та культурною подією, ос-
новою яких є визначення майстерності, художніх прийомів, стилів та 
способів татуювання, як унікального виду графічного дизайну.
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КОМУНІКАЦІЯ «СПЕКТАКЛЬ – ГЛЯДАЧ» У ДІЯЛЬНОСТІ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕАТРІВ

Театр – своєрідна школа, яка розвиває не лише розум, але й душу 
людини. Реалізовані в театральній площині проєкти містять величез-
ний педагогічний потенціал, оскільки допомагають подолати життєві 
труднощі, нагадують про людяність у жорстокі часи, звертають увагу 
на актуальні проблеми та ставлять акцент на правила моралі, які на 
жаль, сьогодні відходять на другий план. Саме комунікація регламен-
тує норми в соціумі та активно використовується в театральному мис-
тецтві. 

Комунікативна модель «спектакль – глядач» має на меті збережен-
ня вистави в історії, закарбування її в пам’яті людей, попит на продукт 
театрального мистецтва та його суспільну оцінку. Тому ця модель пе-
редбачає постійний зв’язок з громадкістю, дослідження нагальних тем 
і проблем. Багато з того, що ще вчора здавалося світу актуальним і но-
ваторським, нині потребує оновлення й удосконалення. Тим більше, 
що естетичні смаки та запити суспільства формують засоби масової 
інформації з їхніми «трендами» [2]. 

Основу простої комунікативної схеми театрального мистецтва 
можливо розглянути шляхом виділення властивих їй фундаменталь-
них особливостей: комунікація – це донесення повідомлення від режи-
сера до глядача, через сцену. Публіка – співтворець вистави нарівні з 
акторами та постановником. Із швидким розвитком технологій, сучас-
ний глядач став складнішим через безліч кіно-інновацій, появу 3D, 7D, 
світлових та лазерних шоу, кімнат віртуальної реальності тощо. Усе 
це змушує режисерів до пошуків нових прийомів та цікавих знахідок. 
Одним із прикладів є ефект саспенсу, що полягає у створенні інтри-
ги, яка має спровокувати стан напруженого психологічного настрою. 
Найкращим прикладом в Україні є Київський «Дикий театр» [1] під 
керівництвом Ярослави Кравченко, який спрямований на провокацію 
та відвертий діалог з глядачем. Головний їх вектор полягає у створен-
ні радикальних, гостросоціальних вистав. Через нетипові, постмодер-
ністські режисерські рішення, сміливі методи виконання, ненорматив-
ну лексику та насичені спецефекти [2]. 

Варто зазначити, що швидкої популярності набирає мінімалістич-
на сцена, реквізит якої трансформується з одного предмету в інший, 
а декорації заміщаються відео-рядом або світловим шоу, використову-
ючи проєкцію 3D. Анна Петрова, режисер Озургетського театру ім. А. 
Цуцунава (м. Тбілісі, Грузія) зосереджується на експресивній грі акто-
рів, супроводі етнічною музикою та історичній відповідності декора-
цій і костюмів, вагоме місце займає також вбрання сцени та застосуван-
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ня кольорових софітів. Вистава «Поцілунок», що була представлена 
на ХХІ Міжнародному театральному фестивалі «Мельпомена Таврії» 
у 2019 році стала виразним прикладом цього. Декораціями слугувало 
унікальне вбрання сцени, яке змінювалося в залежності від світла, а ко-
жен колір відкривав глядачам нову локацію [2]. Реквізитом виступали 
куби, що трансформувалися в стіл, диван, машину, стільці тощо. По-
дібний мінімалізм та нестандартне оформлення вплинуло на гляда-
чів. Першою несподіванкою стала порожня сцена з кількома кубами, а 
локації, що змінювалися від світла, глядачі порівняли з магією. Такий 
нестандартний підхід вирізняє виставу із безлічі інших і обов’язково 
залишиться в пам’яті публіки.

Навчальний народний театр «Студі-арт» Херсонського Державно-
го університету на чолі з режисером Лідією Лимаренко також вирізня-
ється нестандартними прийомами, серед яких хор, мінімалістичність 
сцени та хуманізація предметів. Вистава «Казка про Моніку» дивує 
глядача трансформацією акторів і реквізиту. Оскільки серед декора-
цій на сцені присутні лише певна кількість дерев’яних стільців, які 
протягом вистави і вибудовують усі необхідні локації та допоміжні ма-
теріали. Хор виступає думками головних героїв, суспільством навколо 
них та подекуди озвучує ті питання, що можуть з’явитися в ході виста-
ви серед глядачів. Гострий сюжет та нетипова реалізація не залишає 
байдужим нікого. Приклад хуманізації (втілення будь-яких предметів 
в якості людини) можливо прослідкувати у виставі «Як посеред степу 
вскочив у халепу». Не кожен театр вдається до таких прийомів. Та при-
чини цьому різні, сам термін з’явився не так давно у сфері ілюстрації, а 
в театральному мистецтві використовувався частіше під час навчання 
акторів, а саме: побудові етюдів. У своїй виставі Лідія Лимаренко ху-
манізувала абсолютно усе: будинок, вікна, курник та навіть квіти, що 
посіяли перед хатою. Ролі тварин, що набули людських ознак вже не 
дивують глядача, а ось хатинка, що має свою думку про мешканців, ви-
шня, що росте у дворі та дає свої плоди лише тим, хто на це заслуговує 
призвели на публіку велике враження, що означає, що вистава буде 
жити в пам’яті суспільства навіть після того, як завершиться її показ. 

Також слід зазначити, що комунікація «спектакль – публіка» [3] 
функціонує на двох рівнях: первинному і резонансному. Резонанс-
ний рівень передбачає активне обговорення вистави в глядацькому 
середовищі й саме це є головним свідченням успішної реалізації ре-
жисерського задуму, акторського виконання та вирішення всіх худож-
ніх завдань. Все це є доказом того, що публіка – активний компонент 
комунікативного простору. Лише за умови включеності глядача в 
рефлексивну діяльність, вистава втрачає свою віртуальність, перестає 
існувати у свідомості авторів як уявна дійсність й знаходить свою ху-
дожньо-смислову повноцінність, змістовність, жанрову природу та 
форму [3].

Отже, швидкий розвиток технологій, інновацій, засобів масової ко-
мунікації, зростання ролі соціальних мереж змушують театральних 
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діячів адаптуватися, опановувати нові технології та знаходити нові 
методи зацікавлення суспільства. Для досягнення цієї мети, режисери 
все більше залучають світлове та лазерне шоу, використовують ефекти 
3D, кінострічки та нестандартні види декорацій і реквізиту. Та, попри 
складність у створенні унікального продукту, театр залишається на 
достатньо високому рівні і збирає повні зали аби виховувати, навчати, 
підтримувати, дивувати та розважати своїх глядачів. Все це є свідчен-
ням того, що театральне мистецтво є дійсно вічним та незламним.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПОСТНЕКЛАСИЧНІ 
ПРАКТИКИ

Сучасне трактування значення культури в розвитку суспільства як 
смислової домінанти, що здатна суттєво впливати на зміни в усіх сфе-
рах, задає вектор дослідження сутності соціокультурних трансформа-
цій і таких понять, як «культурні практики» та «постнекласичні прак-
тики». Розуміння зазначених понять надає можливості більш глибоко 
підійти до розуміння мети людського (гуманітарного) розвитку та 
ролі в ньому культури.

Звернення науковців, експертів – аналітиків та міжнародних орга-
нізацій до проблем розвитку креативної культури та креативної еко-
номіки наразі є відчутним та актуальним. Цікаві теоретичні напра-
цювання має сучасна філософія, соціологія, психологія. Прикладна 
культурологія також має неабиякий евристичний потенціал, оскільки 
ґрунтується на прогресивній методології системного міждисциплінар-
ного підходу. 
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Зафіксувати, певною мірою, та осмислити мінливість людського 
життя можливо через розуміння поняття «практик». Відомо, що тра-
диція звернень до цього поняття у філософії має глибоке коріння. 
Можливо згадати роботи феноменологів з їх поняттям «життєвого сві-
ту», але частіше за все, поняття «практик» співвідносять з роботами П. 
Бурдьє. Смислового наповнення це поняття отримує в певній струк-
турованій цілісності філософської моделі. І хоча перелік понятійного 
апарату філософа можливо розширити, але основними залишаться 
наступні: «структура», «габітус», «практики».

Постнекласична філософія орієнтує на таку важливу направле-
ність, як людиномірність. Саме роботи П’єра Бурдьє в цьому руслі є 
актуальними для розуміння «постнекласичних практик». Праці мис-
лителя дають можливість відчути єдність всього комплексу постнекла-
сичних понять та вийти на рівень таких філософських міркувань, які 
виводять думку на міждисциплінарний рівень. Лише таким, особли-
вим розумінням присутності людини у світі можливо осягнути її ці-
лісність. П. Бурдьє не розділяє в людині частин, що можливо вивчати 
окремо: у філософії, психології, соціології, культурології тощо. Його 
роботи вирізняються інтегративністю, комплексною уявою про нелі-
нійність індивідуальних і соціальних змін, розумінням процесів само-
організації. 

П. Бурдьє активно використовує поняття, які тісно пов’язані між со-
бою: «практики» та «габітус». Габітус є принципом породження прак-
тик. Він є проєкцією в стилі життя, ґенезою та властивостями. Габітус 
(від лат. habitus – зовнішність, вигляд, образ; habitude – звичка). Крім П. 
Бурдьє поняття «габітус» використовували: Н. Еліас, М. Мосс, Е. Дюр-
кгейм, Е. Гуссерль та Г. Гегель. У П. Бурдьє habitus є те, що об’єднує 
об’єктивістські та суб’єктивістські концепції [2]. Габітус формується 
в практиці та завжди орієнтований на практичні функції [3, 16–31]. 
Він будується на попередньому досвіді, але водночас, це є необмеже-
на здібність продукування сприйняття, думок, дій. Це парадоксальне 
визначення, що одночасно говорить про нескінченну здібність до ви-
робництва нового, а з іншого – обмеження цієї здібності соціальними 
та історичними умовами. 

Логіка концепції Бурдьє стає зрозумілою, коли ми розглядаємо 
«габітус», який формується в ході розгортання індивідуальної історії. 
Людина розглядається як суб’єкт біологічний та соціальний одночас-
но. Система практик, що повторюються в щоденних проявах людини 
можливо назвати «стилем життя», що буде формувати відповідний 
габітус як людини, так і певного соціального інституту та соціуму за-
галом. Таким чином, можливо говорити про габітус, як про складну 
систему, що має нелінійний характер розвитку. Чи можливо знайти 
такий простір, де б відбувалось одночасно трансформація всіх скла-
дових габітусу: тілесних, свідомих, несвідомих? Таким простором мо-
жуть бути, наприклад, ігрові та міфологічні практики, оскільки саме в 
грі та міфі (що мають свою систему ритуалів) маємо справу одночасно 
з практикою соціального, культурного та тілесного характеру. 
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Габітуальні зміни можливо асоціювати з процесом та техніками 
особистісного розвитку, як певної трансформації суб’єктивності. Ло-
гічні аргументи часто виглядають малоймовірними, тому що «мова 
розшифрування» та спосіб розуміння ситуації часто є закріпленим у 
таких структурах, що пов’язані з психосоматикою, почуттями, підсві-
домим. Тому й вибір, що робить людина в житті часто виглядає не-
логічним, навіть абсурдним, пов’язаним не з раціональною сферою, а 
саме з «габітусом», або з різними «габітусами».

Культура афтепостмодерна є тим культурним модусом, з яким 
пов’язують постнекласичні практики. Вирізняється він особливим 
розумінням та переживанням єдності частини та цілого (часто ви-
користовують метафору голограми). Це переживання недуальності 
світу, єдності суб’єкта та об’єкта. Сприйняття світу як складно-орга-
нізованої цілісності поступово формує постнекласичні практики та 
габітус тих особистостей, що будуть розвивати цей світ та взаємодіяти 
в ньому. Взаємодіяти у світі нових сприйняттів, а отже – і нових можли-
востей, що пов’язані з відкритістю, прагненням гармонії та цілісності.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
РОЗВИТКУ РИНКУ EVENT-ІНДУСТРІЇ

Сьогодні, індустрія event-послуг (організація та проведення захо-
дів різного рівня і профілю, наприклад, конференції, з’їзди, конгреси, 
музичні і спортивні заходи) є мультимільйонною галуззю, яка досить 



105

ФІЛОСОФІЯ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

швидко розвивається. У всьому світі швидкі темпи зростання цієї сфе-
ри звертають на неї все більше уваги державних органів та потенцій-
них інвесторів.

Традиційно масові заходи являли собою проведення різного роду 
свят соціального циклу та суспільно й культурно-значущих подій для 
певного кола людей. В умовах сучасного суспільства технологія підго-
товки та проведення масових заходів істотно змінюється [2, 16].

Event все більшою мірою стає формою самоорганізації і самовира-
ження різних соціальних суб’єктів, перш за все – органів влади, бізнесу, 
громадських організацій. У все більшій мірі події масового характеру 
стають формою вираження їхньої спільності інтересів, формою соці-
ального партнерства та самоорганізації громадянського суспільства [4, 
28].

Активно зростають всі сегменти event-сфери. Бажання людей по 
всьому світу відзначати події різного рівня й профілю підштовхує 
зростання значущості цієї індустрії. Крім традиційних сегментів, що 
являють собою різні напрями приватних заходів (весілля, ювілеї), в ос-
танні два десятиліття жваво розвиваються ділові заходи. Корпоративні 
вечірки та team-building, внутрішньоорганізаційний подієвий марке-
тинг зайняли міцні позиції в бюджетах організацій по всьому світу. 
Також дослідниками фіксується зростання подієвого маркетингу як 
інструменту просування товарів, послуг і брендів [3, 48].

Ринок event-послуг у нашій країні дуже молодий, вся історія його 
існування обчислюється кількома десятками років. Перші свята нового 
формату влаштовувалися вже на початку дев’яностих років. А в тому 
вигляді, у якому прийнято робити події в Європі, свята існують лише 
останні 5–7 років. Однак вже змінилися вимоги до свят з боку замовни-
ків. Замовники стали більш вимогливо ставитися і до формулювання 
технічного завдання, і до якості виконаних робіт. Отже, можливо за-
значити, що нині попит на професійно організовані події знаходиться 
у фазі активного зростання.

Коли йдеться про event-індустрію не можливо залишити поза ува-
гою поточні тенденції ринку, до яких належать [1]:

• спеціалізація: сегментація компаній за типом послуг які на-
даються, демонструє, що спеціалізованих event-агенцій на ві-
тчизняному ринку всього близько 20%, а це означає, що серед 
агентств все ще відбувається спеціалізація і поділ ринку;

• ентропія на event-ринку: відомі компанії-організатори з вели-
кою клієнтською базою мають стандартну цінову політику і 
детально розраховану вартість на кожен вид послуг. У event-а-
генцій, які широко себе рекламують і отримують левову частку 
замовлень, як правило, готові штамповані сценарії заходів, без 
суттєвої гри розуму, що відображає потреби клієнта. Вартість 
послуг досить висока і залежить, загалом, від оцінки агентством 
кредитоспроможності клієнта і власної самооцінки.
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Є і велика кількість дрібних гравців, які продають товари і послуги 
за штучно заниженими цінами, користуючись нестабільністю ринку. 
Іноді такі невеликі агентства в змозі розробити нешаблонну ідею захо-
ду, але є великий ризик її неякісної реалізації.

Однією з причин нестабільності ринку event-послуг можливо наз-
вати відсутність розуміння державою необхідності заохочувати витра-
ти компаній на проведення корпоративних заходів. Закон не дає мож-
ливості включати витрати на організацію заходів компанії повністю 
до складу оподатковуваної бази. Компанія оплачує більшу частину 
витрат на захід з чистого прибутку. Тому найчастіше в договорах, які 
укладаються (якщо вони взагалі укладаються) взагалі не відображений 
профіль послуг, які event-агенція надає замовнику.

Через відсутність ясного і прозорого механізму компанії практич-
но не проводять відкритих тендерів на проведення заходів, що не дає 
можливості event-ринку регулювати себе. Водночас західний досвід 
свідчить, що корпоративні заходи є найважливішою складовою мо-
тивації співробітників. Вони безпосередньо впливають на колектив, 
дають працівникові відчуття спільності, команди, гордості за власну 
компанію. 

Нині механізм event-подряду не відпрацьований ні з фінансового, 
ні з юридичного погляду. А сам ринок event-послуг досі нестійкий. 
Одним з вирішенням цієї ситуації може бути створення професійної 
асоціації event-агенцій, яка зможе сформулювати напрями розвитку 
event-бізнесу, а також лобіювати (у загальносвітовому смислі) при-
йняття норм, здатних «зібрати» ринок і ввести в дію законодавчі, юри-
дичні та фінансові регулятори. Ми вважаємо це одним з можливих ко-
мунікативних інструментів, що використовуються в event-індустрії [1]. 

Однак, можливо відзначити i такі тенденції, що склалися на вітчиз-
няному ринку event-послуг, які визначають напрям росту цієї інду-
стрії:

• збільшення числа універсальних незалежних event-агенцій, 
створення мереж;

• поява західних операторів, зацікавлених у виході на наш ринок;
• виникнення event-агенцій, що використовують у своїй діяльно-

сті ціновий демпінг;
• підвищення якості та розширення спектра послуг, що надають-

ся агентством (від масових видовищних заходів до бізнес-кон-
ференцій);

• створення навчальних event-бізнесу програм, організація семі-
нарів та майстер-класів.

Підсумовуючи все вищезазначене, можливо зробити наступні ви-
сновки, що, загалом, вітчизняний event-ринок досить молодий, у по-
рівнянні, наприклад, із західноєвропейським або північноамерикан-
ським, тому йому, безумовно, притаманні деякі особливості «періоду 
становлення». Але загальногалузева еволюція очевидна, і світові кри-
зи, які регулярно розбурхують сучасне суспільство, дають додатковий 
імпульс не тільки до розвитку нових напрямів, а й до появи нових 
гравців на ринку.
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Отже, наведення порядку на event-ринку призведе до закономір-
них наслідків. Нерентабельні і некреативні агентства будуть витісня-
тися або поглинатися більшими гравцями. Бізнес-структури зрозумі-
ють доцільність роботи з агентствами, здатними професійно зробити 
захід на замовлення, а не штампувати обкатані історії. Рано чи пізно 
сценарії будуть охоронятися авторським правом, що зробить креатив 
кожного агентства його захищеним ноу-хау. Фантазія і оригінальність 
будуть ще більш підніматися в ціні. Звісно ж, що повністю не зникнуть 
стандартні клоуни та гірлянди повітряних кульок, але вони будуть 
більш цікаво вписані в сценарій дії.
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ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК УМОВА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КУЛЬТУРОЛОГІВ

Перед системою вищої професійної освіти, яка перебуває на ета-
пі дидактичного та методологічного оновлення, постає не лише мета 
підготовки висококваліфікованого фахівця, але й створення відповід-
них умов для розвитку та становлення особистості. Цілком логічно, 
що будь-яка педагогічна система успішно функціонує й розвивається 
за обов’язкового дотримання належних організаційно-педагогічних 
умов. 

Організаційно-педагогічні умови нами визначено як комплекс 
компонентів, пов’язаних з організацією освітнього процесу майбут-
ніх культурологів, складовими якого є цілі навчання, методи, форми, 
засоби та взаємозалежна навчальна й виховна діяльність викладачів і 
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студентів. Водночас організаційно-педагогічні умови – це взаємопов’я-
зані елементи цілісної системи, об’єктивно складені чи суб’єктивно 
створені, які сприяють досягненню поставленої педагогічної мети, ви-
рішенню завдань й охоплюють освітнє середовище, обставини педаго-
гічного процесу, діяльність суб’єктів, зміст навчання, форми, методи 
та технології освітньої взаємодії особистостей педагога і здобувача ви-
щої освіти. 

Задля визначення необхідних умов професійної підготовки культу-
рологів враховано найбільш ефективні чинники, дотримання й реалі-
зація яких позитивно впливає на досліджуваний феномен і забезпечує 
високу результативність освітнього процесу. До того ж вони зумовлені 
особливістю культурно-дозвіллєвої діяльності студентів і забезпечу-
ють розвиток комунікативної, інтелектуальної, емоційно-почуттєвої, 
творчо-дієвої сфер майбутнього культуролога.

Однією із організаційно-педагогічних умов є активне використан-
ня тренінгових технологій в освітньому процесі фахової підготовки 
здобувачів вищої освіти в галузі культури. 

Слід підкреслити, що сучасні тенденції розвитку вищої школи пе-
редбачають переведення навчання на технологічний рівень, який був 
і залишається складовою історії людства, ефективною формою вира-
ження інтелекту, синтезу розуму та здібностей особистості. Тому зако-
номірним є факт того, що в університетах все більше використовують-
ся різні педагогічні технології, які розглядаються як сукупність знань і 
дій, спрямованих на досягнення мети розвитку, навчання й виховання 
майбутніх фахівців. 

Сучасні науковці, такі як С. Соломаха [5], Г.  Сотська [5], Г. Цвєтко-
ва [6] та інші акцентують увагу на впровадженні мистецьких педаго-
гічних технологій, які характеризуються оригінальністю, авторським 
стилем, широкою доступністю використання та практичною ефек-
тивністю. Слушною є думка Г. Сотської про те, що «реалізація інно-
ваційних мистецьких технологій передбачає організацію професійної 
підготовки фахівців як творчих особистостей. В її основу покладено 
єдність естетичної, художньої і наукової діяльності, взаємозв’язок між 
естетизацією та індивідуалізацією навчання й виховання особистості, 
що дає можливість удосконалювати пізнавальну, світоглядну, емоцій-
но-почуттєву і творчо-дієву сфери особистості студента, що сприяє 
розвитку особистісної цілісності та послідовному формуванню есте-
тичної культури» [5, 275]. Отже, використання різноманітних інно-
ваційних мистецьких технологій удосконалює педагогічний процес 
будь-якого освітнього закладу. 

Із наукової позиції О. Лавріненка [1], В. Мозгового [3] в педагогічній 
практиці все більше використовуються технології театральної педа-
гогіки з метою опанування студентами навчального матеріалу через 
конкретні дії, естетичні за своєю природою і спрямовані на формуван-
ня соціально значущої та неповторної особистості фахівця. Загалом, 
унікальні театральні тренінгові технології дають можливість гуманіс-
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тичній педагогіці знайти і своє чітке зовнішнє вираження в повсякден-
ній поведінці індивідуальності, її безпосередності, щирості, багато-
гранності, самодостатності та неповторності. 

Нині, звернення до театральних технологій стає однією з організа-
ційних форм освітнього процесу, яка допомагає залучити до худож-
ньо-творчого процесу практично всіх, хто навчається. Через тренінгові 
технології розкривається резерв особистості, творення себе як митця, 
та переконуємося, що театральні тренінгові технології активно «про-
никають» у методику викладання навчальних освітніх компонент гу-
манітарно-естетичного циклу, вони стають для вітчизняної педагогіки 
багато в чому новими, а в процесі їх впровадження виникають різні ме-
тодичні проблеми. Аналіз виникнення таких проблем, можливо пов’я-
зати, з одного боку, з технологічною непідготовленістю викладацького 
складу до художньо-ігрової діяльності, а з іншого – театральні тренін-
гові технології не розглядаються більшістю викладачів як необхідна 
частина художньо-творчого процесу. Тому сьогодні й простежується 
недостатність використання такого інструменту, як театральні техно-
логії в університетській освіті. 

Ефективність професійної підготовки культурологів залежить від 
активного використання театральних тренінгових технологій в освіт-
ньому процесі закладу вищої освіти. Безперечно, кожна тренінгова 
технологія має теоретичну частину, яку під час її проведення потріб-
но подати студентам у мінімально необхідному для розуміння вигляді 
й побудувати у формі дискусії. Така дискусія орієнтує здобувачів ви-
щої освіти на заохочення й активну участь у практичному опануванні 
тренінгових технологій театральної педагогіки, які спрямовують май-
бутніх культурологів на розвиток і саморозвиток сценічно-педагогіч-
ної дії та переорієнтовують зміст освітнього процесу на підвищення 
якості й ефективності саме культурологічної професійної підготовки 
фахівців. 

Необхідно звернути увагу на те, що тренінгові театральні техноло-
гії містять значну кількість методів, прийомів організації педагогічно-
го процесу, що ґрунтуються на:

дійовій природі людини, її рефлексивно-вольових механізмах;
діяльнісно-ігровій основі, що передбачає виявлення активного піз-

навального інтересу в студента через безпосереднє набуття практич-
ного досвіду із творення власного «Я»;

• самосвідомості творчого ставлення до розвитку своєї особисто-
сті; 

• співпереживанні, позитивному оцінюванні дій;
• співтворчості, взаєморозумінні, відкритості взаємин, довірі, сво-

боді, необхідної для розвитку й саморозвитку творчої особисто-
сті культуролога;

• самостійності визначення своїх помилок і бажанні усунення їх;
• поетапному засвоєнні тренінгових технологій із поступовим 

ускладненням творчих завдань;
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• вираженні засвоєних вправ тренінгових технологій вербальною 
і невербальною комунікацією; 

• актуалізації набутих теоретичних знань майбутніми культуро-
логами у практичних професійних уміннях і навичках [2, 278]. 

Підсумовуючи викладене вище, можливо стверджувати, що теа-
тральні тренінгові технології спрямовують студентів на розвиток і 
саморозвиток психофізичного апарату, сценічно-педагогічної дії, ху-
дожньо-педагогічної комунікації, особистісно-професійних якостей. 
Тому поступове та координоване опанування логіки процесу, взаємо-
зв’язку його частин, структурної та змістової цілісності тренінгових 
технологій під час освітнього процесу гарантує майбутньому культу-
рологу бажаний результат у навчанні й вихованні з оптимальною ви-
тратою сил і засобів. Це, також, спрямовує здобувачів вищої освіти на 
свідоме, активне використання театральних технологій у навчальній, 
позанавчальній і в майбутній професійній діяльності. Володіння те-
атральними тренінговими технологіями на практиці дає можливість 
культурологу нестандартно вирішувати завдання, привчає його до 
конструктивного, нестереотипного мислення.
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РОЛЬ МУЗЕЇВ КОЛОМИЇ В ПОДІЄВІЙ КУЛЬТУРІ ПОКУТТЯ
МИНУЛОГО І СУЧАСНОСТІ

Місто Коломия з давніх часів вважалося культурним центром По-
куття – історичної та самобутньої області на заході України, до якої 
входять сім районів Івано-Франківської області. Вигідне географічне 
розташування біля гірської місцевості, культурні традиції, архітекту-
ра та мистецько-фестивальний імідж приваблюють гостей та заохочу-
ють до культурних подій й самих місцевих мешканців. Атрактивність 
місцевої культурної спадщини в контексті подієвості значною мірою 
пов’язана з музеями Коломиї, яких є три і кожен з них займається не 
лише дослідженням та збереженням спадщини у вигляді експонатів, 
але й співпрацює з митцями, освітянами та громадськими діячами, до-
помагаючи в поширенні матеріальних, інтелектуальних та духовних 
цінностей.

Музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Ко-
бринського, де зберігаються близько 50 тисяч одиниць народних про-
мислів та старожитностей до 1926 року був осередком просвітництва 
під назвою «Народний Дім». Саме товариство «Руський Народний 
Дім», яке опікувалося будівництвом цього закладу вбачало в ньому 
центр «культурологічної, а почасти торговельної і політичної уста-
нови» [4, 14]. Збудований на народний кошт, Народний Дім (сьогод-
ні музей Гуцульщини та Покуття) став народним будинком галичан 
і центром збереження ідентичності національної культури місцевих 
українців у багатонаціональній Коломиї XIX–XX ст. 

Відкриття музею «Писанка», яке відбулося 23 вересня 2000 року су-
проводжувалося проведенням у місті X міжнародного гуцульського 
фестивалю. Споруда, збудована у формі яйця, є не лише візитівкою 
міста, але й постає архітектурним атрибутом, що репрезентує народне 
мистецтво писанкарства, яке дотичне майже до всіх архаїчних куль-
тур. Тому й не дивно, що цей музей розширив «свої звичні функції 
установи збереження, стаючи відкритим, багатоцільовим осередком 
культури, науки, освіти та виховання» [1, 293]. А площа Відродження, 
прилегла до будівлі музею, є діючим місцем, своєрідним сакральним 
топосом проведення щорічного фольклорного фестивалю «Писанка».

Музей історії міста, відкритий у 1990 році, «діяльність якого спрямо-
вана на відродження і розвиток культури української нації та культур 
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національних меншин» [5, 86], заохочує нащадків коломийських поля-
ків, німців та євреїв шукати сліди своїх пращурів у місцевих архівах. 
У 2007 році в стінах музею було створено закритий чоловічий «Клуб 
коломийців», засновником і керманичем якого став знаний краєзна-
вець, заслужений артист України М. Савчук. Члени клубу займаються 
видавництвом краєзнавчих книг та листівок, організацією виставок, 
встановленням пам’ятних знаків та організацією культурно-мистець-
ких івентів, акцій тощо. А відновлення святкування давньої традиції 
міського балу під назвою «Меланчин вечір» посилює в музеї унікальну 
просвітницьку функцію, яка «починає репрезентуватися в театраль-
но-видовищній формі, що в підсумку приводить до максимального 
скорочення дистанції між двома формами культурної споглядально-
сті: пасивної та активної» [2, 259]. 

Найактивніше залучення діяльності музеїв відбувається під час 
культурно-мистецьких подій у межах щорічного святкування Дня мі-
ста Коломиї – 19 серпня. Саме в цей день музеї стають майданчиками, 
де унікальна етнокультурна спадщина минулого у формі автентич-
них експонатів пересікається з популярною культурою сучасності, 
де проводяться різноманітні перформанси, конференції, презентації 
книг тощо. Так, базова функція музеїв імплементується у феномен 
згаданого раніше подієвого туризму і задовольняє смаки тих, хто «шу-
кає в інших країнах та регіонах культурні відмінності й локальні іден-
тичності» [3, 46]. Саме вони (музеї) стають символами та маркерами 
впізнаваності самобутньої культури міста.

Отже, можливо стверджувати, що музеї Коломиї виконують не 
лише клішовану функцію зберігання старожитностей та архівів, як це 
трапляється в більшості музеїв невеликих вітчизняних міст. Вони є без-
посередніми учасниками культурно-мистецького життя міста та попу-
ляризаторами регіональної етнічної ідентичності. Виступаючи чи то 
архітектурним символом (музей Писанки), чи то скарбницею народ-
ного надбання (музей Гуцульщини та Покуття), чи пам’яттю багато-
національного співжиття містян (музей Історії міста), де актуалізується 
сучасна проблема полікультурності, — ці музеї створюють позитивну 
асоціацію з містом у парадигмі подієвої культури Покутського краю.
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МІСЦЕ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ

Формування і розвиток сфери дозвілля і розваг – прямий наслідок 
досягнення певного рівня доходів населення, коли після задоволення 
первинних основних потреб людей виникає потреба в додаткових по-
слугах і з’являються кошти для того, щоб цими послугами користува-
тися. Ця сфера відіграє важливе значення в житті окремої людини і су-
спільства загалом. Функції індустрії дозвілля як категорії виражають її 
основні властивості, що розкривають соціальне і особистісне, суть яко-
го визначається забезпеченням можливостей задоволення культурних 
потреб суспільства і особистості в ситуації організованого відпочинку 
(рекреації, розважального, творчого дозвілля та ін.). Сферу дозвілля 
можливо назвати тим сегментом культури, що відображає доволі ди-
ференційовані культурні потреби населення, відповідні загальним 
закономірностям соціально-культурного різноманіття. Ця сфера є до-
волі досліджуваною в різних науках. 

У зв’язку з цим актуальним стає цілеспрямоване підвищення інте-
граційного і розвиваючого потенціалу сучасної сфери дозвілля, перш 
за все за рахунок реалізації її соціокультурних функцій і більш широ-
кого застосування в цій сфері технологій, що забезпечують досягнен-
ня важливих для суспільства і особистості результатів [3].

Одним з найважливіших соціокомунікативних інструментів є діяль-
ність з організації та управління заходів, яку нині прийнято називати 
івент-індустрією або подієвою індустрією у сфері дозвілля та створен-
ні культурно-розважальних заходів. Ці поняття увійшли в наукову та 
побутову лексику не так давно – близько 15 років тому, і породили 
термінологічну систему «івент»: «івент-індустрія», «івент-діяльність», 
«івент-менеджмент», «івент-проект», «івент-менеджери» та ін., яка ши-
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роко використовується в практиці організації заходів як специфічної 
професійної форми діяльності [1]. Загалом – це та сфера діяльності, 
яка за умови достатньо невеликих капітальних вкладеннях здатна за-
безпечити значне зростання прибутку. До того ж ця тенденція ставала 
все більш стабільною (до пандемії 2020 року).

Як результат – почала розвиватися і система подієвих комунікацій, 
як сфера технологій, знання яких передбачає розуміння процесу і ор-
ганізації подій, а також володіння відповіддю на питання «як», яке ча-
сто задається поза етичною та естетичною рефлексією. У зв’язку з цим 
актуального значення набуває формування гуманітарного освітнього 
базису і гуманістичного мислення в професійній комунікаційній ді-
яльності, філософське осмислення основ професійної комунікаційної 
діяльності, обґрунтування принципів соціокультурних технологій у 
вітчизняній івент-індустрії.

Івенти або події – особливий пласт заходів, які сприймаються як осо-
бливі події, що залишають після себе позитивні спогади. Це найпоши-
реніший спосіб представлення будь-якого виду послуги, можливість 
зануритися в дозвільні заняття. В наш час індустрія дозвілля та розваг 
стала однією з важливих сфер повсякденного життя суспільства, за до-
помогою якої людина не просто задовольняє свої духовні потреби, а й 
формує уявлення про власний добробут і рівні розвитку своєї країни. 
Виразний розвиток сфери івент-індустрії в просторі дозвілля в розрізі 
переходу на ринкову економіку зумовлено підвищенням попиту і ви-
могою до різноманітності послуг, що надаються. У цій сфері активно 
розвивається не тільки надання послуг, а й їх менеджмент та органі-
зація їх надання робить поза своїх робочих і побутових обов’язків без 
зовнішнього тиску.

Організація івенту – трудомісткий процес, що вимагає від мене-
джера, організатора креативного мислення і знань[2, 43]. Івент-ме-
неджмент, як загалом сфера івент, – доволі молодий і перспективний 
напрям.  Це практичне застосування менеджменту у сфері проєкту-
вання проведення та організації заходів і подій. Заходи різного рівня 
відбуваються практично щодня, тому актуальним стає питання не 
тільки професійних підходів до планування та організації цих подій, 
а й створення громадських майданчиків для їх реалізації. Свої корек-
тиви внесла пандемія коронавірусу у 2020 році, однак представники 
івент-менеджменту у сфері дозвілля намагаються гнучко адаптуватися 
до нових реалій і запроваджують абсолютно нові форми своєї діяль-
ності. 

Івент-менеджмент у галузі дозвілля активно розвивається і дає мож-
ливість кар’єрного росту для тих, хто зацікавлений в організації та 
плануванні дозвіллєвих та культурно-розважальних заходів. Цей вид 
діяльності передбачає дослідження цільової аудиторії, аналіз бренду, 
обґрунтування концепції заходу, планування логістичних послуг і ко-
ординацію всіх організаційно-технічних аспектів перед безпосереднім 
виконанням умов заходу [3]. Event-менеджмент, по суті, створює про-
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єкцію програми управління заходом, що залежить від позначених ці-
лей і завдань, яка передбачає виконання event-менеджером різних дій, 
спрямованих на їх досягнення.

За роки появи та розвитку івент-індустрії в Україні з’явилися чис-
ленні івент-агенції, котрі займаються організацією, плануванням та 
втіленням подій різних видів та масштабів. Для них, до недавнього 
часу, на першому місці, у разі використання корпоративного івент-ме-
неджменту, при виборі культурних і розважальних заходів була вар-
тість майбутньої події. І, коли раніше певна послуга була конкретно 
оцінена, а зменшення її ціни було обмежено певними межами, то на 
сьогодні агентства, завдяки використанням інструментів івентивного 
менеджменту, відштовхуються від наявного в клієнта бюджету, і вже 
надалі пропонують можливі варіанти на ту суму, яка є прийнятна для 
клієнта. Позитивним є той факт, що сьогодні спостерігається пожвав-
лення на ринку івентивних послуг із залученням все більшої кількості 
підприємств (туристичних фірм, готельних комплексів, ресторанів та 
ін.) [4].

Отже, в останні десятиліття попит на івент-менеджмент у сфері до-
звілля та розваг у вітчизняному культурному просторі збільшується. 
І це викликано, насамперед, тим, що він відповідає потребам людей, 
їх соціальним запитам, оскільки людина, за своєю природою, завжди 
хоче отримати нові враження, стати частиною будь-яких унікальних 
подій. І в цьому смислі івент-менеджмент, як система або комплекс дій 
з планування та проведення різних подій, – один з найефективніших і 
таких, які повністю відповідають цим вимогам, інструмент організації 
дозвілля.
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СПЕЦИФІКА ІВЕНТ- МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Івент-менеджмент є одним з видів стратегічного управління із ство-
ренням концепції події, плануванням її логістики, мотивацією, контр-
олем і координацією та врахуванням конкурентних переваг під час 
реалізації управлінського процесу.

Івент-менеджмент (з англ. event-management – керування подіями) 
практично реалізується у сфері проєктування, у проведенні й органі-
зації спеціальних заходів, які, з метою ефективності заходів, досліджу-
ють особливості бренда, відбір та ототожнення потенційних учасників 
конкретної події. 

Специфікою івент-менеджменту є планування та проведення уні-
кального заходу. Івент-менеджмент передбачає розроблення концеп-
ції події, вибір локації, сценічного майданчику, інтерактивних розваг, 
музичного супроводу, визначення цільової аудиторії, та координацію 
технічних аспектів, тощо. Забезпечення контролю і управління, по-
винно бути передбачено і визначено заздалегідь. Чітко визначені тер-
міни та витрати передбачені проєктом, відносяться до планування та 
підготовки івенту. Підготовчий процес повинен планомірно охоплю-
вати всі сфери діяльності: логістику, маркетинг, рекламу і РR, навчан-
ня, монтаж і демонтаж обладнання, тощо [6, 11–12]. Створення куль-
турного продукту та його просування, цілком ймовірно, зазнаватиме 
глобальних тенденцій розвитку, що остаточно змінить життя тради-
ційних арторганізацій [1, 266]. Івент-менеджмент претендує на свою 
нішу в сучасному українському середовищі. Розуміння цієї нової тех-
нології управління ще не сформувалося, що нерідко стає причиною 
неефективного використання можливостей управління проєктами, 
зорієнтованих на одержання високоінтелектуальних продуктів та ре-
зультатів, за технологією якого визначаються мета й терміни реалізації 
проекту, його вартість та параметри якості, осмислюється потреба в 
людських ресурсах й налагоджується ділова комунікація між учасни-
ками проєкту. 

Головною перевагою будь-якого івента є встановлення прямого 
контакту між певним об’єктом і аудиторією, під час якого між ними 
створюється емоційний зв’язок. За умови наявності певної тривало-
сті контакту і комплексу емоційних навантажень, прямо пов’язаних 
з об’єктом впливу, утворюється сталий зв’язок між брендом і ауди-
торією [4]. Івент-менеджмент передбачає, що в усіх основних управ-
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лінських функціях, таких як планування та контроль, продумано не 
лише загальну мету проекту, але й усі можливі для суспільства наслід-
ки. Під час реалізації івентів формуються позитивні, але непередбаче-
ні соціальні впливи, і лише завдяки осмисленому та систематизовано-
му плануванню, контролю та оцінці можливих ризиків забезпечується 
прогнозований результат. Здійснюється прогнозування ризиків й 
створюється детальний план антиризикових заходів. 

У процесі безпосередньої реалізації проєкту особлива увага зверта-
ється на укладання й дотримання зовнішніх та внутрішніх контрактів 
з метою належної реалізації поставок устаткування й ресурсів, тощо. 
Якщо організації зможуть професійно формалізувати усі перерахова-
ні кроки, то матимуть змогу добитися хороших результатів в управлін-
ні проєктами.

Сьогодні зростає актуальність здійснення інтеграції вітчизняного 
культурного продукту до світового ринку з метою активізації міжкуль-
турного обміну й залучення взаємовигідних альтернативних інвести-
цій з артактивами в глобальному масштабі [2, 351]. 

Дослідники вважають, що головна проблема розвитку івент-ме-
неджменту полягає в гарантованому забезпеченні єдності ринко-
во-управлінських механізмів: те, що планувалося, воно б і контролю-
валося та фінансувалося. Ця проблематика, на думку дослідників Г. 
Тульчинского та Е. Шекової, особливо актуалізувалася з кінця 1980-х 
років, тобто з моменту запровадження ринково-управлінських ме-
ханізмів на просторі сучасних країн СНД [5]. Дослідниця Ю. Мель-
ник справедливо акцентує свою увагу на значущості розвинутого 
івент-ринку, як «візитної картки конкретної країни, важливої складо-
вої її іміджу й туристичної привабливості». Івент-менеджмент змістов-
но охоплює сукупність засобів та форм функціонально пов’язаних з 
системами управління і ефективного планування івентами. 

Отже, івент-менеджмент здійснює стратегічне управління у сфері 
проєктування, проведення й організацію спеціальних заходів із враху-
ванням конкурентних переваг під час реалізації управлінського про-
цесу. Цей вид менеджменту характеризується зацікавленою комуні-
кацією, з метою привертання потрібної уваги широкої громадськості 
до підприємств, що займаються оформленням зазначених заходів, їх 
діяльності, продуктів та послуг, інформаційних, людських, матеріаль-
них та інших ресурсів.
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ

У 2018 році в Україні було внесено зміни до ЗУ «Про культуру», а 
саме ст.5 п.1, стосовно визначення поняття «креативні індустрії». За-
конодавець визначає, що «креативні індустрії – це види економічної 
діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць 
через культурне (мистецьке) та\або креативне вираження, а їх про-
дукти і послуги є результатом індивідуальної творчості» [4]. Перелік 
видів економічної діяльності, які слід відносити до креативних інду-
стрій, визначено Поставою КМУ в 2019 році. Отже, до креативних ін-
дустрій в Україні, зокрема, відносять: сценічне мистецтво, літературу, 
театр, аудіальне і аудіовізуальне мистецтво, тощо; а також – видав-
ничу діяльність, маркетинг, урбаністику, зв’язки з громадськістю та 
інші креативні послуги; музеї, архіви, бібліотеки; дизайн; програмове 
забезпечення, відеоігри та інші креативні послуги [3]. Критерій ви-
значення приналежності саме таких видів економічної діяльності до 
«креативних» у Постанові не вказаний, але названий у Законі України 
«Про культуру», а саме: «культурно-мистецьке та\або креативне ви-
раження» [4]. Чіткого обґрунтування, які відмінності між цими двома 
означеннями, немає. 

Водночас законодавство про культуру в Україні регулює діяльність 
театрів, музеїв, кінематографу, бібліотек, археологічної спадщини, а 
також – сфери народних художніх промислів, культурної спадщини, 
гастрольної діяльності. Перелік видів економічної діяльності, які слід 
відносити до «креативних індустрій» значно ширший, але відповідно 
до українського законодавства вищеназвані сфери культури є також і 
креативними індустріями поряд з ІТ сектором, урбаністикою, марке-



119

ФІЛОСОФІЯ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

тингом. Стосовно маркетингу, то цікаво яким чином можливо регулю-
вати цей вид діяльності, адже по суті, наразі, будь-яка сфера людської 
діяльності провадить маркетингову діяльність, аби створити цінність 
продукту виробництва. Напевно, йдеться про креативні агенції з мар-
кетингу, які діють як суб’єкти господарювання: фізичні особи-підпри-
ємці або юридичні особи.

Відповідно до Закону України «Про культуру» (2010) «культура – це 
сукупність матеріального і духовного надбання певної людської спіль-
ноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого про-
тягом тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, 
включає всі види мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, 
науку, освіту та відображає рівень розвитку цієї спільноти» [4]. 

Отже, український законодавець вживає термін «культура», вихо-
дячи з логіки «спільного», «колективного», «цінного» і використовує 
поняття «надбання». Розуміємо, що культура – це завжди про спільні 
цінності, вірування, традиції, які відтворює і зберігає група людей. Ці 
цінності можуть мати матеріальну і нематеріальну форму виражен-
ня: картини художників, музичні і літературні твори, кінострічки, іс-
торико-культурні пам’ятки, народні ремесла тощо. Це продукти ви-
робництва у сфері культури, які можуть створюватися індивідуально 
і групою осіб, але в результаті здійснення креативної діяльності. Ці 
культурні продукти містять культурний зміст (цінність) і, передусім, 
мета їх створення є «символічною», а саме: передати або донести пев-
ний культурний зміст іншим [6]. Важливо, що продукти виробництва 
у сфері культури не міститимуть утилітарної цінності, як продукти 
виробництва інших індустрій. Проте, український законодавець вжи-
ває лише термін «креативних індустрій» і розкриває його зміст через 
види економічних відносин. Постає питання чи можуть продукти ви-
робництва у сфері культури, позначені законодавцем як «матеріаль-
не і духовне надбання», генерувати додану вартість, а їх виробництво 
створювати робочі місця? Очевидно, що так.

Наприклад, музей є місцем збереження і відтворення культурного 
надбання. Музейна колекція та експозиції, виставки, які проводить ця 
установа, продукує культурні змісти, які споживає суспільство. Безу-
мовно, музей здатен генерувати прибуток і створює робочі місця, хоча 
й може мати низьку самоокупність. Специфікою культурного продук-
ту, який створює музей, є високий рівень залежності від попиту на-
селення на культурні послуги, від рівня популяризації споживання 
культурного продукту, як тренду на рівні держави, що розвиває, на-
дихає, спонукає до роздумів і креативу, сприяє відпочинку і рекреації. 

В українському законодавстві поняття «музейного продукту» ві-
дображено в терміні «культура», але музеї є і в структурі креативних 
індустрій. Хоча мета функціонування музейної інституції, як закладу 
культури, полягає, передусім, у збереженні і відтворенні культурних 
цінностей, а термін «креативні індустрії» визначає, що метою функ-
ціонування зазначених видів економічної діяльності є створення про-
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дукту, що генерує додану вартість. Отже, за цією логікою музейний 
продукт створює додану вартість, а музей – робочі місця. 

У міжнародній гуманітарній сфері регулювання виробництва у 
сфері культури є розрізнення «культурних» і «креативних індустрій» 
[2]. Критерієм розрізнення є першочергова мета діяльності виробни-
ка: планується створювати продукт з комерційною метою виробни-
цтва (на продаж) чи це продукт, який, передусім, створено задля від-
творення, збереження, розповсюдження культурних змістів. Йдеться 
про можливість креативного і культурного підприємництва. Той же 
музей може мати приватну форму власності, і важливо напрацювати 
дієву бізнес-модель для його сталого функціонування. Це приклад 
культурного підприємництва: музейний продукт комерціалізується, 
але першочергова мета була в здійсненні культурної діяльності. 

Отже, в Україні поки відсутнє розрізнення «культурних» і «креа-
тивних» індустрій, натомість, заклади культури з переліку тих, що є 
видом економічної діяльності, який слід відносити до креативних ін-
дустрій. Крім цього, відсутній критерій розрізнення продуктів вироб-
ництва креативних індустрій, якщо туди входять і заклади культури. 
Зрозуміло, що музейний продукт буде суттєво відрізнятися від про-
грамного забезпечення, яке створює ІТ компанія (одна з креативних 
індустрій відповідно до Постанови). Проте, у законодавстві є термін 
«креативний продукт», який ґрунтується на двох критеріях: висока до-
дана вартість та культурне (мистецьке) та\або креативне вираження 
[4]. «Чи можливо відносити музейний продукт до категорії креатив-
ного продукту?» – стає дискусійним питанням. З огляду на критерії 
розрізнення понять «культурних» і «креативних індустрій» в урядо-
во-інституційних практиках ЄС, музейний продукт варто відносити 
до категорії культурних продуктів. 

Про культуру законодавець говорить як про сукупність духовних і 
матеріальних надбань, але хто ж продукує ці надбання. Термін «куль-
тура» корелює з терміном «культурної спадщини», але не в контексті 
розуміння можливості функціонування культури, як галузі економі-
ки. Тому, і на рівні суспільства, і на рівні закону зберігається радянська 
традиція ототожнення культури з сукупністю артефактів, їх збережен-
ням у закладах культури. Проте, культурний продукт створюється що-
дня багатьма суб’єктами. Тобто, системі бракує усвідомленого сприй-
няття, що культура – це сфера виробництва і споживання культурних 
продуктів, що, насамперед, має бути чітко закріплено в законодавстві. 
Хоча механізм фінансування культурних проєктів та сформована си-
стема підтримки таких проєктів від УКФ свідчать про впровадження 
ринкових механізмів у сфері культури, появи нових суб’єктів господа-
рювання, їх конкуренції між собою, а, отже, можливо говорити і про 
підприємництво у сфері культури. 

Виокремлення в законодавстві терміну «культурних індустрій» 
дасть можливість назвати сфери культури, які продукують специ-
фічний культурний продукт. Діяльність таких виробників у сфері 
культури, насамперед, спрямована на розвиток і підтримку культури 
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в суспільстві, хоча вони можуть і комерціалізують власний продукт 
виробництва. Тобто, діють як підприємці у сфері культури. Це спри-
ятиме легалізації господарської діяльності виробників (підприємців) у 
сфері культури (артистів, музкантів, організаторів івент-заходів, літе-
ратурних критиків тощо), їх законодавчому регулюванню.
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Процес наслідування є головною особливістю людини сучасної 
культури. Потужні пласти сучасної масової та елітарної культури 
впливають на особистісні установки, які можуть сформувати оцінку 
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певних соціальних процесів та на свідомість людини загалом. Поняття 
культурного імперіалізму вперше було використано в 50-х роках ми-
нулого століття філософом Францем Фаноном. Автор трактував це 
значення наступним чином: «Культурний імперіалізм – це практика 
виокремлення та штучного привнесення культури одного суспільства 
в інше. Зазвичай, свою культуру привносить та просуває велика, еко-
номічно або військово потужна нація» [10, 45]. Також таким терміном 
позначають піднесення та поширення цінностей і традицій іноземної 
культури за рахунок іншої нації. У середовищі науковців концепція 
культурного імперіалізму іноді піддається сумніву. Так, культуролог 
Флюк вважає, що сприйняття та засвоєння явищ культури є гермене-
втичним процесом (отже, процесом, пов’язаним з певною інтерпре-
тацією). Відомо, що мова Інтернету – є в більшій мірі англійською, 
переважна частина глобальної комунікації теж походить із Заходу. І 
наразі сучасна кіноіндустрія США приносить прибутки, які співпада-
ють з прибутками провідних автомобільних компаній [11, 50]. З. Бже-
зінський виокремлював культурне домінування, як важливу площи-
ну сучасної американської влади. Причиною привабливості масової 
культури Америки він вважав гедоністичну якість стилю життя, про-
паганда якого була і є глобальною [1]. Таким чином, активне спожи-
вання західної мас-медійної продукції змінює свідомість певної групи 
населення і перетворює інформаційну сферу в інструмент управлін-
ня свідомістю громадян. У 90-х роках ХХ ст. в українську культуру 
потрапила традиція святкування Геловіну. У християнську епоху цей 
день називався Днем усіх святих. Вважається, що популяризації самого 
слова «Хелоуін» за межами Шотландіїї слід завдячити  поету Роберту 
Бернсу. Саме таку назву мав вірш, написаний у 1785 році. Справжнім 
маркетинговим феноменом Геловін став у 20-ті роки ХХ ст. У газеті 
«Women’s Wear Daily» була опублікована стаття, у якій власникам ма-
газинів радили пригощати відвідувачів їх крамниць цукерками, пе-
ред тим як пропонувати їм свій крам. До кінця шестидесятих років 
запускається масове виробництво маскарадних костюмів, у які пропо-
нували перевдягатись на свято. Виготовлення та продаж костюмів пер-
сонажів популярних коміксів, мультфільмів та кіноперсонажів стають 
успішним бізнесом. У 2019 році Національна федерація торгівлі під-
рахувала, що витрати на святкування лише в США досягли 8,8 млрд. 
доларів [5].

Дослідник теорії культурного імперіалізму Джон Томлінсон за-
значає, що сприйняття та засвоєння продукції мас-медіа є достатньо 
складним соціальним процесом. Наразі індивіди в процесі взаємодії 
з персонажами певних телепрограм активно займаються інтерпрета-
цією повідомлень. Також відбувається напрацювання їх особистісно-
го ставлення та використання цього досвіду та наслідування моделі 
поведінки в повсякденному житті. Керуючись цією тезою, можливо 
спостерігати сучасні приклади заборони культурних проявів в ідеоло-
гіях, що знаходяться в конфлікті. Відтак, Іран проводить цивілізаційну 
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війну з ляльками Барбі, мультфільмами студії Діснея та вивчення в 
школах англійської мови. На противагу в країні створюють власне ви-
робництво ляльок та підтримують національну анімацію [7, 50]. Якщо 
за часів диктаторів для контролю над почуттями використовувалися 
жорсткі механізми безпосереднього або фізичного примусу, то про-
дукція сучасної технічної цивілізації використовує прийоми та більш 
спокусливі методи управління увагою і почуттями людини. Електро-
нні засоби окупували приватний простір людини в цілодобовому 
форматі. Г. Почепцов надає характеристику фізичній, інформаційній 
та віртуальній зброї. Дія фізичної зброї помітна відразу, інформацій-
ної – з певним часом, а вплив віртуальної зброї можливо відчути через 
роки, а можливо через декілька поколінь. «Фізична зброя цілиться в 
тіло, інформаційна зброя – в свідомість, а віртуальна – в емоції [6, 477]».

Інформаційна війна є прихованим управлінням чужим інфор-
маційним простором. Дослідник І. Парфенюк зазначає, що об’єктом 
інформаційного впливу, на сьогодні, є культурні цінності, світогляд, 
мова: «Інформаційні агресори можуть навмисно провокувати бороть-
бу мов і культур, надаючи найбільше переваг одній з них, іншу ж праг-
нуть адаптувати для реалізації тих чи інших цілей або викорінити. 
Інформаційна війна зазвичай має на меті культурну експансію, яка та-
кож полегшує застосування інформаційно-психологічної зброї, що дає 
можливість більш точно прогнозувати результати такого застосування 
[8]». У багатьох сучасних сферах діяльності людини розпочинається 
боротьба за освоєння простору почуттів та емоцій. Спектаклі є меді-
аконструктами, що знаходяться поза звичайної і щоденної рутини, 
стаючи медіаподіями і захоплюючи увагу медіа і публіки. Медіа-спек-
таклі відносять до технологічних медіаподій, де медіаформи-телеба-
чення, друковані медіа чи Інтернет – обробляють події видовищними 
шляхами [6, 139].

Як заначив український політтехнолог Сергій Гайдай: «Молода 
держава і молода нація лише тоді стануть такими, що відбулися, коли 
сформують свій власний знаковий простір. Він здатний протистояти 
знаковій окупації мови, культури, дизайну, музики, реклами, кіно, 
телебачення, громадської думки, соціальних звичок – всього того, що 
нас оточує. Головна небезпека цього періоду, коли такий простір лише 
формується – окупація цього простору більш потужними знаками чу-
жих цивілізацій. Не кращими або більше ефективнішими, а в більшій 
мірі агресивнішими. Протистояти знаковій окупації може лише знако-
вий патріотизм [2]».

Г. Почепцов зазначає, що ментальність сучасної людини може фор-
мувати мода. У сучасній українській культурі вишиванка стала пев-
ним знаком конкретного типу мислення та конкретної поведінки, 
більш усвідомленого ставлення до свого етнічного походження [7, 50]. 
До важливого формату популяризації вишиванки в країні й у світі слід 
віднести День вишиванки, який започаткували в Україні у 2006 році. 
Існує конкретне ім’я автора ідеї. Це, тоді, студентка Чернівецького уні-
верситету імені Юрія Федьковича – Леся Воронюк. Вона запропонува-
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ла своїм одногрупникам обрати певний день і прийти на навчання у 
вишитому одязі. Так, з локальної події в Чернівецькому університеті 
День вишиванки переріс у Всеукраїнську подію, а далі, до свята до-
лучились українські діаспори та прихильники української вишивки. 
Вже з 2008 року Паради вишиванок отримали свою масову популяр-
ність. Значну допомогу в популяризації цієї традиції відіграли засо-
би масової інформації, соціальні мережі. Інформаційні приводи, на 
честь Дня вишиванки, постійно конкурували в новаторстві концепцій. 
Флешмоби, фотосесії, майстер-класи народних майстрів, встановлен-
ня рекордів одночасного зібрання людей у вишитих строях, пошиття 
вишиванок для знакових місцевих пам’ятників. Наразі географія свята 
охоплює понад п’ятдесят країн. Відомий факт, що сукні з традиційною 
українською вишивкою демонструють на публічних прийомах знаме-
нитості світового рівня: Демі Мур, Діта фон Тіз, Кетрін Зета-Джонс та 
багато інших. Українська дизайнерка Віта Кін та її вишиті сукні є по-
пулярними на світових подіумах моди і стали модним трендом сучас-
ності. 

Метою віртуального впливу є зміна картини світу. Протидією цього 
захвату може бути або конкурентний продукт, або свідома заборона 
розповсюдження чужого інформаційного продукту. Наразі, у вітчиз-
няному медійному просторі здійснені кроки по суттєвому зменшенню 
російської культурної експансії. Були запроваджені обмеження і забо-
рони певних соціальних мереж, книгопродукції, виступів російських 
виконавців тощо. Віртуальний простір краще сприймає чужі інтервен-
ції, тому що є багатовимірним. Важливо пам’ятати, що сучасні методи 
популяризації української культури дають можливість створити керо-
ваний механізм впливу на чуттєвий вимір людини в її повсякденних 
діях.
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ПОДІЯ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ТЕКСТ: СЕМАНТИКА І ЕТИМОЛОГІЯ

Найвиразнішим виявом суспільних трансформацій та надмірної 
подієвості сучасного світу, культурних змін і, відповідно, гуманітар-
ного теоретичного дискурсу, стало поняття «подія», яке заполонило 
культурний і комунікативно-політичний простір соціального життя, 
відтіснивши такі поняття як «явище», «феномен», «факт», «захід». Є 
припущення про те, що світ створений з подій, які, виникаючи нізвід-
ки, творять історію, інтерпретуючи її суспільні зміни [11, 67]. Обґрун-
товується доцільність подієвої історизації, адже останні «проявляють-
ся (існують) у формі їхньої медіації з повсякденністю: через новини, 
картини, романи і кінофільми, юридичні рішення, утворення нових 
категорій «ворожих комбатантів», стрічки соціальних медій та мемо-
ріали» [5]. 

Змістову трансформацію слова «подія» дає можливість простежити 
семантико-етимологічний та семіотичний аналіз, що виокреслює де-
кілька шляхів творення поняття.

Основу англійського слова «event» утворює латинський паттерн 
«ēventus», що використовується в значеннях випадку, можливої дії, 
виникнення, кінцевого результату, досвіду, умовної соціальної актив-
ності. Тобто, вже в латинському «ēventus» закладено думку про «світ як 
задану ззовні, незалежну від людини, реальність; примху долі, «непе-
редбачувану передбачуваність»; те, що не викликане якоюсь детермі-
нацією, та й не може її витворити» [6]

В англійському тлумачному словнику Лонгмана («Longman English 
Dictionary») event розглядається як подія або соціальне зібрання. Event 
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як подія – це: формальна, щоденна активність, до якої громадськість 
вже звикла; особливо важлива, цікава чи незвична ситуація; неприєм-
ний інцидент, що є лише ланкою в перебігу декількох подій; привід 
для світського заходу чи свята; виняткова, шокуюча громадськість, ак-
тивність (переважно, у політичному чи громадському житті); суспіль-
не, природне чи наукове явище, що важко піддається розумінню або 
вивченню [10].

Event, як соціальне зібрання, використовується з метою спільного 
перегляду чогось або спільної участі людей у чомусь. Йдеться про со-
ціальний або благодійний захід, спортивні змагання, культурну або 
музичну активність, наприклад: «a monthly guide to the cultural events 
in London», «the conference was an important social event», «the May 
festival has become a major social event in the racing calendar and includes 
a classic trial for the Derby» [10]. Тобто, у «Longman English Dictionary» 
event також розглядається і як заздалегідь спланований захід, і як не-
прогнозована випадкова дія.

Автори французького словника «Larousse» пропонують тлумачити 
дефініцію «événement» як випадкову подію, що містить у змістовому 
наповненні значущу для суспільства чи групи осіб новину (випад-
ковий, процесуальний чинник); організоване заздалегідь явище, що 
має відбутися в певному місті та в певний момент (синонімія поняття 
«захід»); ймовірність, як складову Всесвітньої випадковості; будь-яку 
активність чи факт, що здатні змінити внутрішню реальність суб’єк-
та: «Les événements, dans les grands moments, ne supportent que des 
hommes susceptibles de diriger leur propre cours» (Шарль де Голль) [9].

Морфологічна єдність поняття «event» у романських мовах (до 
прикладу: румунська та молдавська – «eveniment», італійська – 
«avvenimento», «evento», іспанська – «evento», «accontecimiento», пор-
тугальська – «evento») обумовлена, на думку вчених, «логікою ста-
новлення західноєвропейської цивілізації у лінійній спрямованості 
історичного часу, коли подія прив’язувалася з часом майбутнім, поста-
ючи не просто його чеканням, а й започаткуванням у «тут» і «тепер» 
[8, 182].

Прикметно, що в усіх наведених вище визначеннях міститься натяк 
на винятковість, випадковість, «гру випадку», але випадку значущого; 
випадку, який здатен докорінно змінити певні суспільні процеси; «по-
воротного» моменту, який актуалізував у своїх працях М. Гайдеггер.

В українській мові слово «подія» також вживається в декількох зна-
ченнях. З одного боку, подією називають «сукупність пов’язаних між 
собою явищ, фактів суспільного життя (звичайно важливих, значних), 
які становлять єдине ціле»; з другого – «те, що порушує усталений, 
звичний хід життя; щось важливе, видатне, несподіване, пригоду»; 
з третього – справа або ж дія [7, 749]. Окрім дуалізму значень, подія, 
як поняття, привертає нашу увагу й етимологією слова, основу якого 
складає дія, тобто «робота, діяльність, здійснення чого-небудь» [4, 311] 
та семантикою слова, яка синтезує минуле, сьогодення й майбутнє, 
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«постаючи ланкою причинно-наслідкових зв’язків; «подія» як рух за 
логікою дії, як теперішнє відтворення «логіки предмету», що не може 
не бути направленим у майбутнє» [8, 182].

Загальновживаними в сучасному суспільстві є похідні від україн-
ського слова «подія» – подієвість (тобто, насиченість значимими подія-
ми), подієва культура, подієвий туризм, освітньо-подієве середовище, 
подієвий маркетинг, від англійського «event» – івентологія, івент-ін-
дустрія, івент-технології, івент-менеджмент тощо. І хоча більшість із 
означених понять ще не усталені, їх важко віднайти в тлумачних слов-
никах, проте вони активно використовуються науковцями та практи-
ками в сучасному дискурсі. Зокрема, таким є поняття «подієва культу-
ра», відсутність чіткого визначення якого не обходить того факту, що 
подія в сучасному суспільстві формує «глобальні культурні цінності, 
керує суспільством, творить культуру» [1, 18].

Думка про соціальну та культурну значущість подій пронизує до-
слідження Р. Ваґнер-Пачіфічі, яка стрижневі ознаки їхнього виник-
нення вбачає в «ідентичностях, соціальних взаємозв’язках, особистому 
досвіді переживання часу та простору» [11, 69]. Соціологиня пропонує 
сприймати подію або ж як «ruptures», тобто переривання звичного 
перебігу буття, хаотичного втручання в повсякдення, суттєвого зру-
шення/руйнації звичного перебігу речей або ж як «emerging», тобто 
безпосередню реалізацію події, її буття у формі власної репрезентації. 
Цю думку обстоюють і вітчизняні науковці, адже «різні спостерігачі 
можуть знаходитися на різних відтинках спектру сприйняття реально-
сті, що утворилася (або була зруйнована) внаслідок Події, однак ніхто 
з них не має сумніву у тому що це була власне Подія, після якої була 
змінена мова інтерпретації повсякдення» [5].

Аналізуючи поняття «подія» у семантиці та прагматиці, В. Дем’ян-
ков класифікує події на події-ідеї, власне події та текстові події. Ос-
новними параметрами подій вбачає: статичність – динамічність, 
контрольованість – неконтрольованість, цілісність – процесуальність; 
миттєвість – тривалість – повтор; досягнуті чи недосягнуті завдання; 
ступінь достовірності; рольові функції учасників події; протиставлен-
ня відомого, очікуваного й бажаного; просторово-часову локалізацію 
події; «спосіб існування» об’єктів у події; її квантифікованість; при-
чинність та безпричинність. Маючи перераховані вище «параметри», 
подія є складною єдністю – таким собі комплексом (референтна подія, 
ідея-подія, текстова подія), який у різних епізодах інтерпретації тексту 
виявляє різні, іноді суперечливі, властивості [3, 328].

Здійснення семантико-етимологічного аналізу поняття «подія» для 
відповідного застосування в практичному житті набуло особливої зна-
чущості в українському суспільстві в останні десятиліття. До сьогодні 
поняття «подія» було концептуально привабливим переважно для фі-
лософів, лінгвістів, соціологів. Ситуація докорінно змінилась, коли в 
культурному просторі України почала активно формуватись івент-ін-
дустрія, що є «осучасненою» спадкоємицею культурно-дозвіллєвої та 



128

ФІЛОСОФІЯ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

культурно-просвітньої галузі. Водночас, подія (англ. «event») як по-
няття, маючи різні ментальні, семантичні та етимологічні відтінки, 
виявилося одним із найскладніших та найзагадковіших у вітчизняній 
культурологічній думці. Подія як унікальний захід, подія як феномен 
культури, подія як досвід, подія як історія, подія як злам повсякдення 
– множинність підходів до визначення цього поняття, супроводжува-
на термінологічною нечіткістю та розпорошеністю, лише підкреслює 
нагальну необхідність обґрунтування значущості та змістового інтер-
претування цієї категорії в сучасному суспільстві.

Список використаних джерел:

1. Бенюк О. Подієва культура: нове чи давно забуте старе? Філосо-
фія подієвої культури: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., м. Київ, 26-27 березня 2020 р. Київ, 2020. С. 17–19.

2. Волковинська В. О. Феноменологічна соціологія у пошуку «по-
дії». Філософські проблеми гуманітарних наук. 2010. № 16-17. С.183–188.

3. Демьянков В. З. «Событие» в семантике, прагматике и в коорди-
натах интерпретации текста. Известия АН СССР. Серия литературы и 
языка. 1983. Т. 42. № 4. С.320–329.

4. Дія / Словник української мови: в 11 томах. 1971. Т.2. С. 311.
5. Монастирський Є. Як ми пам’ятаємо та що таке подія? Україна 

модерна. 27.08.2018. URL: https://uamoderna.com/blogy/monastyrsky/
what-is-an-event (дата звернення: 09.01.2021). 

6. Пилюгина Е. «Событие» как ключевой концепт постижения со-
временной социальной реальности: семантические и ментальные ак-
центы. Studia Humanitatis. 2013. № 3. URL: www.st-hum.ru (дата звер-
нення: 12.12.2020). 

7. Подія / Словник української мови: в 11 томах. 1975. Т. 6. С. 749.
8. Шкепу М. Події як хроніка та анахронізм культури. Філософія 

подієвої культури: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., м. Київ, 26-27 березня 2020 р. Київ, 2020. С. 181–185.

9. Evénement. Dictionnaires français Larousse. 2020. https://www.
larousse.fr/dictionnaires/francais (дата звернення: 12.10.2020).

10. Event. Longman English Dictionary. 2020. URL: http://www.
ldoceonline.com/dictionary/event (дата звернення: 16.01.2021).

11. Wagner-Pacifici R. What is An Event? University of Chicago Press. 
2017. 240 p.



129

ФІЛОСОФІЯ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Пінчук Карина Петрівна,
студентка 4 курсу навчання, 
спеціальність – 028 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності»,
Рівненський державний гуманітарний університет;

Казначеєва Людмила Миколаївна,
кандидат історичних наук, доцент 
кафедри культурології та музеєзнавства,
Рівненський державний гуманітарний університет
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8896-2145

EVENT-РИНОК В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Сучасний світ важко було би уявити без event – публічних захо-
дів, які мають розважальний або рекламний характер [7, 21]. Вони 
проводяться для того, щоб позитивно впливати на думку аудиторії, 
налагоджувати ділові контакти, обмінюватися досвідом. Водночас 
Event-менеджмент, як комплекс заходів зі створення подій, є одним з 
найбільш істотних інструментів PR, який спрямований на отримання 
не одноразового ефекту.

Event-менеджмент виник за допомогою сил і роботи працівників 
соціокультурної сфери, тих, хто займався і займається організацією і 
проведенням свят та заходів різного штибу. Він містить функції пла-
нування, організації та контролю проведення унікального, єдиного у 
своєму роді заходу. Організація будь якої події задумується з певними 
цілями та метою, які обов’язково потрібно врахувати на етапі плану-
вання заходу [3, 17]. Як правило, event-менеджер пропонує декілька 
варіантів проведення заходу, один з яких у майбутньому стане сцена-
рієм з похвилинним розкладом дій та текстом ведучого.

Успішний результат заходу залежить безпосередньо від побічних 
event-ефектів, які поступово переходять з одного в інший. Характер-
ним для event є те, що він відбувається в певний час. Багатьом подіям 
властивий певний інтервал часу, який для спостерігача буде досить 
короткий. Event завжди визначається саме позицією учасників, які пе-
реживають щось як справжню, виняткову подію. Мета event-менедж-
менту – представити подію таким чином, щоб передати її винятковість 
з погляду клієнта, тобто щоб клієнт та аудиторія сприйняли подію як 
щось видатне [6, 53]. Event-заходи – це також один з ключових елемен-
тів комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій. Під час орга-
нізації event-заходів важливо пам’ятати про те, що це не просто подія 
чи свято, спрямоване виключно на відпочинок і релаксацію, а серйоз-
ний спосіб донесення рекламного, інформаційного повідомлення, яке 
слідує своїм чітким і конкретним завданням [5, 32].

Багатообіцяючим напрямом у сфері еvent-заходів стають так звані 
b2b зустрічі – бюджетні, невеликі за чисельністю, вузькоспеціалізова-
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ні, короткострокові ділові зустрічі, що дають можливість кожному з 
учасників встановити особисті контакти з потенційними партнерами. 
Є таке припущення, що професійно організовані b2b зустрічі стануть 
більш затребуваними, і їх частка в загальній масі конгресних заходів 
буде зростати. Ймовірно, що ринок b2b послуг буде формуватися, і 
набувати більш конкретних обрисів [4, 43]. Зростаюча протягом 2005–
2020 років популярність event-послуг пояснюється тим, що вони до-
помагають замовнику домогтися певних цілей і вирішити поставлені 
завдання.

Український ринок event-індустрій досить молодий, у порівнянні, 
наприклад, з західноєвропейським або північноамериканським, тому 
йому, безумовно, притаманні деякі особливості «періоду становлен-
ня». В Україні event розпочав свій розвиток на початку 2000-х років ХХ 
ст. [1]. Тому його поки ще досить важко структурувати і, тим більше, 
неможливо виміряти його за допомогою строгих критеріїв, будь то об-
сяг, обороти, кількість гравців та інші маркери. Крім того, в Україні 
event-менеджмент не завжди сприймається як самостійна професія в 
повному розумінні цього слова, а в індустрії проведення заходів ще 
лише формуються принципи, вимоги та зобов’язання. Проте все біль-
ше і більше іноземних компаній почали розглядати український ринок 
як пріоритетний напрям розвитку, тому як ніколи важливого значен-
ня набувають якісні послуги у сфері ділового подієвого менеджменту.

За останні десятиліття попит на вітчизняний подієвий маркетинг 
збільшився, а підґрунтям  для розвитку event стали традиції, фольклор, 
етнічне українське мистецтво, що розвивають українську культуру та 
демонструють колорит нації. Крім того, організація спеціальних захо-
дів є невід’ємним складником управління іміджем, який необхідний 
не тільки для компаній чи фірм, а й для країни загалом. І в цьому смис-
лі event-маркетинг – один з найефективніших, і повністю відповідний 
цим вимогам, інструмент. Крім того, event-менеджмент – один з най-
динамічніших інструментів роботи BTL-агентств на комунікаційному 
ринку та є рушійною силою на івент-ринку. 

Event-бізнес – прекрасний помічник під час вирішення зовнішніх 
і внутрішніх корпоративних завдань. Така картина є спільною специ-
фікою бізнесу сфери послуг – клієнт часто не знає, чого хоче, не може 
описати, як він собі уявляє захід, не може чітко позначити його мету і, 
отже, дати чіткі критерії оцінки успішності його проведення.

На українському ринку, який поступово ставав достатньо конку-
рентний, протягом останніх десятиліть виникло та ефективно пра-
цювало близько 250 тисяч людей, працювало близько 50 крупних 
event-компаній, більше 1,5 тисячі дрібних агенцій, а щорічний оборот 
креативної індустрії сягав 2 млрд. гривень. [2]. Однак ситуація різко 
змінилася у 2020 році, коли ринок event-послуг почав переживати кри-
зу у зв’язку із карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19. 
З дрібних event-агенцій на сьогодні припинило діяльність, або ж пере-
профілювалася кожна четверта агенція. З даними Дениса Ринського – 
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засновника event-компанії Global Events – збитки всієї віичмзняної ін-
дустрії у 2020 році склали щонайменше 50% від річного обороту, тобто 
близько 1 млрд грн. [2].

З впевненістю можливо стверджувати, що ринок event-послуг зна-
ходиться в топі найбільш постраждалих від карантину. Механізми 
роботи event-компаній у такій ситуації доволі стандартні: урізання 
внутрішніх бюджетів, знижки та акції на попередні замовлення, ве-
дення переговорів з партнерами про зниження цін на оренду, про пе-
ренесення подій [8]. Але поряд із цим в економіці є таке поняття як 
«ефект пружини»: це означає, що люди втомилися від буденності, а 
після стресів, пов’язаних з коронавірусом, хочеться знову відчути ат-
мосферу свята. Тому попри складну ситуацію, event-індустрія шукає 
шляхів для збереження бізнесу, адже за ним стоять долі сотень тисяч 
людей. Декому довелося кардинально змінити напрям бізнесу, дехто 
пробує переключити свою діяльність на формат онлайн. Виразним 
прикладом нового цифрового досвіду event-агенцій є вечірки, події, 
зустрічі, свята в онлайн-форматі – чого лише коштує гучна історія з 
онлайн-весіллям [2]. На сьогодні більшість агенцій шукає відповіді на 
питання: як трансформувати події в умовах пандемії, які технологічні 
рішення використовувати при створенні онлайн-проєктів чи зміша-
них (так званих гібридних) форматах event,  організовувати творчий 
процес у режимі онлайн тощо.

Загалом прогнози досить оптимістичні для тих, хто втримається на 
плаву. Пандемія нагадала, що всі ми досить соціальні і особисте спіл-
кування нам просто необхідно. Онлайн-формат для заходів – це на 
сьогодні чи не єдиний рятівний круг, але і ймовірно початок нової ери 
віртуального життя. І агенції активно працюють над пошуком креа-
тивних ідей стосовно онлайн-подій, адже варто зберігати свої ресурси 
для подальшого розвитку [8].

Отже, event-індустрія України за останні роки зробила суттєвий 
ривок у своєму розвитку. Однак нині ринок event-послуг в Україні 
страждає від карантинних обмежень і переживає кризу. Еvent-інду-
стрія відшуковує нові технології в роботі – часто в онлайн-режимі, або 
ж організовуючи event змішаних форматів. Маючи великий потен-
ціал, є надія, що в майбутньому у вітчизняного ринку event-послуг є 
перспективи, а для event-індустрії важливо якнайшвидше адаптувати-
ся до нових умов життя та роботи.
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КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ 
КУЛЬТУРНИХ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Нині, в умовах нових реалій, жорсткої конкуренції, прискорення 
новацій, розвитку кластерних систем і трансформаційних викликів 
глобалізованого суспільства для культурних і креативних індустрій 
все актуальнішим виникає питання формування власної унікальності, 
реалізації креативного підходу як інструменту конкурентоспромож-
ності. З огляду на ці позиції та результати наукових розвідок, потрібно 
зауважити, що діяльність підприємств креативного сектору потребує 
активізації інноваційних, креативних методів управління, розробки та 
втілення нестандартних управлінських рішень, зокрема, впроваджен-
ня креативного менеджменту.

Креативний менеджмент, як нова парадигма менеджменту, є нау-
ково-практичним об’єктом наукових розвідок значної кількості вітчиз-
няних і зарубіжних науковців. З позиції В. Журавльова, креативний 
менеджмент потрібно розглядати як сукупність сприятливих умов, 
що створюються керівниками підприємства для творчого розвитку 
колективу і окремих працівників [4]. Натомість В. Василенко, визна-
чає як підсистему інноваційного менеджменту, що забезпечує здат-
ність суб’єктів управління висувати та розвивати нові ідеї, які набу-
вають форми наукової або технічної інформації [3]. О. Вартанова – як 
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інноваційні технології управління творчістю та командною роботою 
[2]. Також І. Свидрук, розкриває креативний менеджмент як особливу 
організаційно-управлінську діяльність, що спрямована на одержання 
результатів шляхом активізації творчої діяльності для провадження 
інновацій [11, 5–15]. Загалом, креативний менеджмент доцільно роз-
глядати як синергію управлінської системи формування та розвитку 
сприятливої творчої платформи, ресурсів і можливостей інновацій-
ності, активізації креативної діяльності фахівців та генерування кре-
ативних ідей для досягнення успішності підприємства в середовищі 
креативних індустрій.

В основі розробки та реалізації моделі креативного менеджменту є 
системно-креативний аналіз викликів і потреб як інструмент розроб-
ки нестандартних, ефективних й унікальних креативних рішень інно-
ваційно-креативного характеру. 

Нині практика свідчить про те, що структура креативного ме-
неджменту як творчо діючої системи складається з відповідних ком-
понентів, зокрема: мотиваційно-орієнтаційного, який відображає 
спрямованість на мету та її досягнення; когнітивного – індивідуальні 
перцептивні, мімічні, мисленнєві стратегії і тактики вирішення акту-
альних задач; емоційно-вольового – емоційно-образне переживання, 
вольова регуляція творчого пошуку, відчуття себе «центром актив-
ності» при вирішенні творчих завдань; комунікативного – специфіку 
міжособистісного спілкування, здатність особистості до продуктивної 
взаємодії під час колективного вирішення творчих завдань; рефлек-
сивного – оцінювання особистістю власних можливостей, усвідомлен-
ня процесу і результатів діяльності [7]. Доповненням вищезазначеного 
є розкриття системи креативного менеджменту крізь призму цілей, 
завдань, принципів, функцій, методів і технологій, креативні ідеї та 
креативні рішення.

Зокрема, до принципів реалізації креативного менеджменту від-
несемо: ефективне лідерство, новаторство, орієнтація на ринок, сти-
мулювання експериментів, постійне самовдосконалення на основі но-
вітніх інноваційних знань, готовність до змін і викликів внутрішнього 
і зовнішнього середовища, акцентування на стратегії розвитку, вико-
ристання нових ресурсів, орієнтація на унікальність і оригінальність 
продукту (послуги), етичну відповідальність креативного фахівця, 
ефективна мотивація реалізації творчого потенціалу [5, 90–96]. Діяль-
ність на основі виокремлених принципів забезпечить ефективну реа-
лізацію стратегії креативного менеджменту в середовищі культурних 
і креативних індустрій. 

Аналізуючи наукові напрацювання [5; 3; 7], потрібно виокремити 
пріоритетні завдання креативного менеджменту, зокрема: генеру-
вання креативних ідей; формування стратегій креативної діяльності 
підприємства соціокультурного середовища; сприяння розвитку твор-
чої атмосфери в професійному середовищі; розвиток креативного по-
тенціалу культурного менеджера; створення умов для безперервного 
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навчання фахівців; оцінювання, відбір та реалізація креативного рі-
шення; забезпечення фахівців можливостями і ресурсами для творчої 
діяльності; стимулювання творчої активності фахівців; створення ін-
новаційного продукту (послуги); реалізація потреб самоактуалізації 
фахівців і нематеріальної мотивації; формування власної унікальності 
й успішної репутації; забезпечення платформи для інноваційної ді-
яльності.

Потрібно зауважити, що креативний менеджмент реалізується на 
основі загальних та спеціальних критеріїв, що характеризують рівень 
розвитку креативності фахівця [1; 2; 8]. До загальних критеріїв креа-
тивності віднесемо: асоціативність, гнучкість мислення, здатність до 
перекомбінування, інтуїтивність, оригінальність та побіжність думки. 
До спеціальних – індивідуальний творчий потенціал, критичне мис-
лення, володіння технологіями та інструментами тощо. Підґрунтям 
цього є основні параметри креативності, такі як: продуктивність, гнуч-
кість, оригінальність і деталізація.

Цілком закономірно, що висхідними положеннями креативного 
менеджменту є креативність. Наукові розвідки дають змогу визначити 
креативність як творчу, новаторську діяльність. Зокрема, Дж. О’Конор 
підкреслює, що володіння креативністю забезпечує особистості мож-
ливість успішно співпрацювати в процесі професійної діяльності, на 
високому рівні здійснювати комунікативну взаємодію та генерувати 
креативні ідеї [10]. Вважаємо, що креативність є комплексним явищем, 
пріоритетним інструментом розвитку особистості культурного мене-
джера і креативних індустрій загалом. 

Водночас слід звернути увагу, що креативність визначається як 
здатність культурного менеджера до варіативності, вмінню продуку-
вати нові ідеї, гнучкості, інноваційності, оригінального мислення та 
нетрадиційного розв’язання завдань. Важливу роль у розвитку кре-
ативності відіграє компетентність, творче мислення, зовнішня і вну-
трішня мотивація, вміння критично мислити. Заразом креативність є 
рушійною силою розвитку, інновацій, творчості в соціокультурному 
середовищі на основі людських ресурсів як пріоритетного ресурсу 
креативних індустрій України. 

Ефективну реалізацію креативного менеджменту в культурних і 
креативних індустріях забезпечують основні складові процесу креа-
тивності, а саме: інтелектуальні синтетичні здібності бачити і уникати 
звичного способу мислення, аналітичних здібностей виявляти ідеї для 
майбутньої розробки та практичні вміння реалізувати креативну ідею 
[7; 11]. Загалом креативні здібності культурного менеджера формують 
знання, уміння, навички, уява, мислення, інтуїція, емоції та відчуття. 

Пріоритетною роллю креативного менеджменту є формування 
креативного потенціалу культурного менеджера, підґрунтям  якого 
цілісність і системність осмислення новацій. Саме тому, у сучасних 
умовах пошуку нової парадигми конкурентоздатного фахівця сере-
довища креативних індустрій все більше виникає питання активізації 
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та розвитку креативності особистості через управлінські підходи. Зо-
крема, такі як: допомога працівникам досягати найкращих результа-
тів у роботі, підтримуючи зацікавленість у творчій роботі, нівелюючи 
перешкоди; відповідальність за підвищення креативності усіх фахів-
ців; формування колективної взаємодії; забезпечення сприятливого 
професійного середовища [9]. Все це стимулюватиме індивідуальний 
творчий потенціал фахівця, його усвідомлення своєї унікальності та 
індивідуальності, синергію знань, прагнення до критичного мислення 
і саморозвитку. 

Отже, особливу увагу керівнику в процесі реалізації креативного 
менеджменту потрібно відвести сприянню розвитку у фахівця інно-
ваційності, стратегічності, вміння мислити конвергентно і дивергент-
но, відкритості, гнучкості, нестереотипного мислення, лідерства, ори-
гінальності, цілеспрямованості, емоційної компетентності, високого 
рівня комунікативної компетентності, володіння самоменеджментом, 
техніками і методами генерації ідей. Культурні і креативні індустрії 
повині бути осередком розвитку і формування креативної особисто-
сті, що забезпечить формування креативної ідеї, дослідження нових 
горизонтів, оцінювання усіх можливих альтернативних ідей та при-
йняття рішень.

Отже, креативний процес реалізується крізь призму відповідних 
структурних елементів, зокрема: підготовка → «думати нетрадицій-
но» → креативне мислення → інкубація → висвітлення → верифікація 
→ критичне мислення. Водночас важливу роль відіграють зовнішні і 
внутрішні чинники, що впливають на креативний процес. Зокрема, 
зовнішні такі як: організаційна культура, професійне середовище, 
сприятлива атмосфера довіри, згуртованість колективу, практична 
значущість отриманих результатів, свобода дій та прийняття рішень, 
мотиваційний компонент, сприяння керівництва ініціативі, матері-
альне та технічне забезпечення. Внутрішні – інтелектуальний рівень, 
тип особистості та індивідуально-особистісні характеристики, кри-
тичне і креативне мислення, творчий потенціал, компетентність, заці-
кавленість фахівця в креативній діяльності, саморозвиток.

Підсумовуючи вище зазначене, необхідно зазначити, що реалізація 
креативного менеджменту в культурних і креативних індустріях за-
безпечить динамічність, оригінальність, конкурентоспроможність та 
нові траєкторії розвитку.

Список використаних джерел:

1. Андрюхина Л. М. Креативность, креативный капитал и креатив-
ные практики в образовании: монография. Екатеринбург : Изд-во Рос. 
гос. проф.-пед. ун-та, 2019. 238 с.

2. Вартанова О. В., Шестер І. В. Креативний менеджмент як під-
ґрунтя розвитку креативних працівників підприємства. Соціально-тру-
дові відносини: теорія та практика. 2013. № 2. С. 30–34.



136

ФІЛОСОФІЯ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

3. Василенко В. А. Сущность и значение креативного менеджмен-
та. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. 
Вернадского. Серия «Экономика и управление». Том 23 (62). 2018. № 3. С. 
64–71.

4. Журавльов В. А. Креативное мышление, креативный менедж-
мент и инновационное развитие общества. Креативная экономика. 2008. 
№4. С. 3–8.

5. Захарчин Г. М., Любомудрова Н. П., Винничук Р. О., Смолінська 
Н. В. Корпоративна культура. Львів : Новий світ-2000, 2011. 317 с.

6. Зінкевич Д. К. Характеристика систем креативного менедж-
менту підприємства. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/
Menegment.pdf (дата звернення 18.01.2021).

7. Костюченко О. В. Творчі складові прийняття управлінських рі-
шень у системі креативного менеджменту. Актуальні проблеми психоло-
гії. Т.12 Психологія творчості. Вип. 24. URL: http://www.appsychology.
org.ua. (дата звернення 20.01.2021).

8. Плецан Х. В. Формування професійних компетенцій фахівця-ту-
ризмознавця в умовах пошуку нової парадигми в соціокультурному 
середовищі. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мис-
тецтв: наук. журнал. 2018. № 2. С. 118–123.

9. Чинарова К. Коллектив-креатив (Управление творческим кол-
лективом). URL: http://www.hr-portal.ru. (дата звернення 20.01.2021).

10. O’Connor J. Creative Industries: A new direction? International 
journal of cultural policy. Vol.15.4. 2009. P.387–404.

11. Svydruk I. I., Ossik Yu. I, Prokopenko O. V. Creative management: 
theoretical foundations. Chorzow : Drukarnia Cyfrowa, 2017. 144 p.

Полежаєва Олена Русланівна,
аспірантка 1 року навчання,
спеціальність – 034 «Культурологія»,
Східноукраїнський національний університет 
імені В. Даля;
науковий керівник – доктор культурології,
професор Смоліна О. О.

ОЗНАКИ РЕГІОНАЛЬНОСТІ «ДОНБАСІВЦІВ» ТА СИТУАЦІЇ ЇХ 
ЄДНОСТІ ІЗ МЕШКАНЦЯМИ ІНШИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
В ОПОВІДАННІ Г. ТЮТЮННИКА «ОДДАВАЛИ КАТРЮ». 
МЕТАФІЗИКА ТЕКСТІВ ГРИГІРА ТЮТЮННИКА

У пошуках розуміння національно-культурної ідентичності схід-
них регіонів України, тлумачення поняття «Луганщина», яке є ланкою 
на історично-етнічно-політичній мапі України, доречно роздивитися 
поняття «Донбас» крізь призму мистецтва. Мистецтво оформлює ре-
альність у виразні чуттєві образи. Потрібно звернути увагу до україн-
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ської художньої літератури, а саме до творчості Григіра Михайловича 
Тютюнника, життя якого прошито спілкуванням з Донбаським краєм.

Про Григіра Тютюнника пишуть, що його неможливо уявити не в 
сільській хаті – колиски української правди. Але ж рядки його прози 
талановито виводять найхарактерніші ознаки, притаманні саме Дон-
басу та його мешканцям, неодноразово показуючи наявність загаль-
нолюдських цінностей, які приховано присутні серед мешканців всіх 
регіонів України.

Зокрема, в оповіданні «Оддавали Катрю» розповідається, як восе-
ни з Донбасу приїздить молодша донька хутірського крамаря Степана 
Безверхого, щоб сповісти про своє заміжжя. Сюжет твору – підготовка 
до весілля і його опис. Розкриваючи внутрішній стан героїв, показу-
ючи їхні переживання напередодні весілля, ретельно вимальовуючи 
характери, поведінку, письменник описує стисло та ємно, майже лі-
тописно і монументально. Хуторський крамар має трьох доньок (вже 
схоже на початок старої народної казки). Вже по тому, куди вони пода-
лися з рідного села, можливо прослідкувати основні соціально-еконо-
мічні події розвитку тодішнього радянського суспільства (дві старших 
доньки поїхали з батьківського дому – одна в Сибір, по вербовці, друга 
на цілину). Попри становлення в радянському суспільстві нових свят 
та обрядів, на селі вшановували традиції пращурів. Катерина лише 
півроку прожила у великому місті на Донбасі, але намагається увійти 
в нову міську субкультуру. На питання батька: «Як же, дочко, весіл-
ля справлятимемо? По-старому чи по-новому? Відповіла: «По-новому, 
тату. Посидять люди, погуляють та й розійдуться. Хоч фату ж наді-
неш? Надіну, як хочете» [2, 71]. За сюжетом оповідання, молоді вже 
розписалися в місті, а весілля грали на хуторі. «Молодий» (інженер-е-
кономіст з Донбасу, працює на шахті) приїхав на хутір у неділю, з то-
варишем і з мамою. Автор спостерігає за цікавою реакцією молодят 
на обрядові дії протягом весілля. З чого помітно, що для Катрі вони 
знайомі і «свої», а для «молодого» – незнайомі і «чужі» [2, 78]. Коли 
товариша «молодого» спитали: «А ви самі, звиняйте, звідки будете? О, 
я, папаша, здалеку, – поважно одказав молодик. – Я з Вінниці. Тобто 
батьки, звідти. А я корінний донбасівець» [2, 81].

Письменник зробив стислу, змістовну текстову замальовку, раціо-
нально й вдумливо надаючи такий напрям уваги читача, який висвіт-
лює лише речі-знаки, що були на молодиках, як знаки часу. Їх одяг 
– бренд 60-х років ХХ ст.: білі нейлонові сорочки, плащі з болоньї. У 
такому описі зовнішній вигляд персонажів постає наче картина Сала-
хова «Нафтовики» – через що живопис 60-х років ХХ ст., за свої худож-
ні і стилістичні якості отримав назву «суворий стиль».

Композиційним центром оповідання стала подія ритуального співу 
давньої української весільної пісні. Під час цього слухання-виконання 
усі присутні доторкнулися до таких джерел загальнолюдських цін-
ностей, що це стало справжньою духовною подією для них. Суттєво 
звернути увагу на те, що «Катря теж пристала до пісні, зразу тихенько, 
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немов сама собі співала, коли ж чоловіки потужними басами заглуши-
ли підголоска, взяла раптом першим, дзвінким і чистим, як буранець 
на дні криниці, голосом: «Ой, братику, сокілоньку, Ой, братику, сокі-
лоньку, Та візьми мене на зимоньку»… Від цієї давньої, ущерть нали-
тої смутком пісні, з якою виросло не одне покоління хуторян і не одне 
покоління пішло на той світ, у жінок бриніли сльози на віях, а чоло-
віки хмурилися, сумнішали очима й прохмелялися, наче й не пили… 
Здавалося, не десятки людей співали ту пісню, а одна многогласна 
душа…» [2, 81]. Занурившись до родинного ритуального дійства ніхто 
з присутніх вже не залишиться тим, яким був до цієї події.

«Донбасівець» – термін, що його Григір Тютюнник вживає в опо-
віданні «Оддавали Катрю», є неформальним. Розповсюдження ка-
тойкониму «донбасівець», (який функціонував поряд із вислівами 
– «хуторянин», «селянин», «слобожанин», «подолянин»), це наслідок 
колегіальної діяльності репортерів газет від місцевої багатотиражки 
до республіканських періодичних видань. Стараннями репортерів, 
що висвічували трудові досягнення радянських робітників, знаходя-
чи красномовні вирази опису їх героїчної праці, перелічуючи психо-
логічні ознаки й моральні якості трудівників, збагатили термін «дон-
басівець», який набув нового смислу і перевищив своє наповнення як 
«катойконим», ставши регіональним маркером морально-психологіч-
ного забарвлення, що розповсюдився не тільки на трудівників важкої 
промисловості, а й на мешканців регіону.

Також потрібно звернути увагу на те, що молодик, (що приїхав на 
весілля з міста разом із «молодим») каже про себе, що батьки його з 
Вінниці, і далі самоідентифікується так: «А я корінний донбасівець». 
Тобто, читаючи оповідання, слідкуючи за самоідентифікацією одного 
з її персонажів, можливо зробити висновки про те, що «донбасівцем» 
може називати себе людина, яка є народженою на Донбасі, і вона нале-
жить до першого покоління у своєму родоводу на Донбасі. За цим стає 
цілий шар історії регіону, відомий як «довоєнне становлення Донба-
су», «післявоєнне відновлення Донбасу». Через історичну трансфор-
мацію вислову «донбасівець» йому стає надто тісно у форматі «катай-
кониму» і він перетворюється на регіональний маркер для мешканців 
Донбасу.

Занурюючись у текст оповідання, виникає думка про наявність ме-
тафізичного нашарування. Тобто, буквальний сюжет тексту має своє 
сюжетно-оповідне значення і безумовні якості. А метафізичний шар 
надає побутовим діям смисл, який підіймає їх до висот архетипів. Так, 
описання головних героїв (Катрі і «молодого») максимально позбавле-
но жанрових і побутових ознак, завдяки чому вони виглядають мону-
ментально. В образі Катрі письменник надав архетипічний образ ма-
тері-землі, а в образі «двох молодиків» з Донбасу – архетипічний образ 
промислового регіону Донбас. Весільні події проходять на тлі осені. І, 
за описом письменника, зрозуміло, що Катря вагітна. У тексті є декіль-
ка суб’єктних пар, які протиставлені один одному: перша пара – це 
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«земля і Катря». Наприклад, земля – жіноча стать = Катря вступає у 
шлюб; осінь, продовжуючи циклічність календарного року, заплідню-
ється озимим зерням = Катря вагітність свою буде виношувати взимку. 
То є паралелі, асоціації, знаки метафізичної мови, якою розмовляє з 
читачем письменник.

Друга пара, «хуторянє і молодики з Донбасу». Поведінка представ-
ників кожної з протилежних пар відображає «різні принципи органі-
зації людського колективу» [1, 9]. Хуторянє, за формою свого «життя 
на землі» займаються ремісництвом, господарством, землеробством, 
скотарством, садівництвом, бджільництвом – ці важливі і необхідні со-
ціальні завдання вони виконують за календарем річної пори. Такий 
засіб життя створює з хуторської общини нібито один живий орга-
нізм. І цю ознаку, здібність об’єднуватися з приводу важливої події, 
але, водночас, залишаючи, свою індивідуальну унікальність, письмен-
ник виразно показав, описавши підготовку весільних столів на подвір’ї 
Степана Безверхого. На противагу цьому, хуторянє, побачивши двох 
чоловіків, не змогли розрізнити в них «молодого». Маємо опис людей, 
життя яких організаційно підпорядковано життю промислового міста, 
шахтній промисловості. Вони не відрізняються зовні, хоча характери в 
них різні й різні реакції на оточуючих, це читач трохи пізніше пізнає 
з тексту оповідання. Вони однакові, наче два гвинтика одного механіз-
му. 

З початку оповідання молодики з Донбасу були для хуторян «чу-
жими». Стати «чужими» означає бути в оточенні іншого смислового і 
культурного тексту, мати примітну зовнішню, поведінкову і костюм-
ну відчуженість, яка окреслює чіткі кордони макрогрупи, і позбавляє 
суб’єктів, що знаходяться в середині кордонів, індивідуальної унікаль-
ності, з точки зору ззовні від кордонів. Чи не дивно, що «молодий» 
та його товариш – безіменні? Отже, усі, навіть епізодичні персонажі, 
мають не тільки ім’я, а й прізвища, декого і по батькові кличуть. Від-
сутність імені в деяких персонажів – це не прояв зневаги, це – загадка:  
молоді чоловіки, які не мають в тексті оповідання імен, але мають чітко 
виразні функції – «інженер-економіст», «Я – корінний донбасівець». 
Така чітка раціональність із чіткими функціями – це образ промисло-
вого індустріального регіону Донбас.

Поверхова несхожість «хуторян» і «містян», нашарування «чужин-
ності» було зламано виконанням давньої ритуальної весільної пісні, 
що свідчить про глибинний потенціал спроможності «хуторян» і «міс-
тян» відтворювати та сприймати духовні джерела. Йдеться про загаль-
ні духовні джерела для зовні чужих «хуторян» і «містян». Сцена вико-
нання ритуальної весільної пісні – смисловий композиційний центр 
оповідання. Метафізичний смисл – весілля Спроможного надати і 
Спроможного взяти – чи може бути явище більш істотнішим? Отже, 
можливо зазначити, що Григір Тютюнник – Митець, Письменник, 
Майстер художнього слова силою наданого йому таланта й інтуїції 
вже зазирнув у майбутнє і примирив землю з промисловістю, екологію 
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з людиною і художнім словом натякнув нащадкам, що настав час для 
такого примирення. Письменник впевнений, що так ґарно все і буде.
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СИМУЛЯКРИ В ПОДІЄВІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ 

Галузь сучасного суспільства, у якій проявляються симулякри най-
виразніше – це, передусім, галузь культури та мистецтва. Водночас, си-
мулякри, як штучні образи, у яких їх творець відображає те, що бачить 
навколо себе, притаманні усім сегментам життєдіяльності сучасного 
суспільства. Можливо вважати, що симуляція є способом буття сучас-
ного «віртуалізованого» суспільства, у якому знання про реальність 
змінює саму реальність, до того ж, зміна відбувається так, що питання 
про співвідношення символа й певного предмету, істинного та оман-
ливого, оригіналу й підробки, не виникає. 

Становлення та виникнення поняття симулякрів у науці пов’язу-
ють з ім’ям французького філософа, представника постмодернізму та 
постструктуралізму Ж. Бодріяра. У працях дослідник, поєднуючи фі-
лософію, соціальну теорію та культурну метафізику, відтворює стриж-
неві події та явища сучасної епохи, її культуру, науку і громадську 
свідомість. Зокрема, у праці «Симулякри і симуляції» проаналізовано 
суспільні образи та реальність, керована ними. Останню Ж. Бодріяр 
означує поняттям «гіперреальність», описуючи її в контексті багатома-
нітних культурних практик, благ та послуг: від реклами і архітектури 
до кінематографу та освітніх установ [1].

У науковому та соціально-культурному просторі сучасності симу-
лякр вже не є чимось новим чи незвичним. Його можливо «відстежи-
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ти» у кіномистецтві (виразним прикладом може бути кінострічка «Ма-
триця» сестер Вачовскі); питання симулякрів та симуляції вивчають 
знані науковці (Ж. Бодріяр, Ж. Делез, Ж. Дерріда), про них дискутує 
молодь (стосовно ілюзорності та симулятивності сучасного світу, як 
відрізнити реальність від вигадки, наскільки реальні наші бажання, 
наскільки реальним є віртуальний світ тощо). Українські митці часто 
використовують ідеї, декламовані Бодріяром, у своїх художніх творах 
(шоу «Ambient x Metamodern», створене у 2018 році командою Apache 
Crew (режисер А.Сачивко, діджей та композитор Дм. Авксентієв; ви-
става «А завтра», ініційована групою «Etp…c» (режисер Д. Зубков, хо-
реографи Г. Пеха, Є. Рябініна, М. Кущова, А. Харченко, оператор Д. 
Чернявський, фотограф А. Рижкова) та інші). 

Зокрема, творчість групи «Etp…c» та її режисера Д. Зубкова ха-
рактеризується коливаннями, балансуванням на межі між реальним 
і уявним, між війною та миром, коханням й зрадою. Їхні вистави «А 
завтра», «Під ногами» ґрунтуються на хореографічній та сценічній 
майстерності, а режисер вигадує свої сюжети, працюючи на хімічному 
заводі, спочатку уявляючи своїх героїв на пробірках і колбах, а вже по-
тім, на сцені, змішує усі компоненти і спостерігає за реакцією глядачів. 
Перформанси, створені групою, поєднують усі ознаки метамодерніз-
му та симулякрів.

Наприклад, головні події перформансу «Під ногами» відбуваються 
не в нашому світі, та й війна, відображена в перформансі, також лише 
симулятивна. Режисер поставив собі запитання: чи можливо показати 
війну і яким чином, якщо ти не був її учасником? Так сформувалась 
ідея стосовно доцільності творення двох перформансів, між якими, 
власне, й знаходитиметься війна. Звичайно, що цей перформанс є 
рефлексією на ті події, які відбуваються в нашій країні, але режисер 
не акцентує увагу спостерігача на цьому, адже війна йде неперервно 
і завжди – «Навіть зараз, коли ми з тобою ось тут спокійно сидимо». 
Саме ці емоції й спонукали до стимуляції дії в перформансі «Під но-
гами». Навіть коли герої дізнаються про невідворотні зміни, вони не 
вірять у них, продовжуючи дотримуватись стереотипної поведінки, 
відкидаючи той факт, що війна прийде й до їхньої домівки. Для них 
її немає, тому що вони не бачать гармат та рушниць. Отже, автори та 
актори вистави акцентують увагу на бажанні сучасної людини бачити 
лише те, що вона хоче бачити і, водночас, не помічати жахливе й не-
відворотне, але, на жаль, таке реальне і близьке для нас. Танець вико-
ристовується як засіб діалогу з глядачем, він створює атмосферу свята 
та ілюзію миру й комфорту, хоча насправді йде війна.

У другій частині перформансу, що має назву «А Завтра» симуля-
тивність посилюється чорним бар’єром, що розмежовує сцену на дві 
частини, в одній – артисти, танцювальне дійство, а в іншій – екран, що 
демонструє це дійство глядачеві. Звичайно, була також умовна сцена, 
на якій відбувались дії, що частково продовжували сюжетну історію 
першої частини, із корективами, які внесла війна. Візуалізація бар’єру 
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уможливила продемонструвати реальне й нереальне, сьогодення та 
спогади, сон і альтернативну реальність, що дало можливість показа-
ти плин часу та його «закарбування» у цифровій формі. Експеримент 
за участі глядачів, оператора, артистів, й, паралельно, використання 
величезних екранів та світла, дав змогу оператору-постановнику вико-
нати функцію провідника між двома сценічними просторами, один з 
яких був доступний лише глядачеві, а інший – лише операторові.

Така концепція мистецької акції є симулякром, адже реальний об-
раз, який глядач може побачити на сцені, відчути фізично, відмежова-
ний від образу кінематографічного, неіснуючого, виключно візуаль-
ного. Проте, і той, і інший, тривають одночасно, у режимі реального 
часу. 

Якщо перша частина була стилізована під 20-ті роки ХХ ст., то дру-
га частина передає атмосферу життя 70-х років ХХ ст. (хіппі, війна у 
В’єтнамі, Джим Моріссон та група «The Doors»). Обрання групи «The 
Doors» пояснюється не музичними смаками, а філософією митців, до-
волі схожою до тієї, що її розділяє режисер. Знаковим також видається 
той факт, що в перформансі артисти виконують роль хіпі, які танцю-
ють «про війну» під музику найголовнішого співця за мир епохи хіпі 
Джима Моріссона. Цей перформанс можливо назвати «нео-хіповим 
коливанням».

Головним виразним засобом перформансів є танець, що сприяє ко-
мунікації між акторами на сцені та глядачами в залі. Танець дає мож-
ливість передати емоції, зрозумілі й доступні кожному глядачеві, тому 
вистава від перформативної групи «Etp…c» є ефективним синтезом 
театру на екрані та кінематографу на сцені.

Симулякри міцно ввійшли в сучасну подієву культуру України, 
завдяки їм розширюють межі візуального сприйняття художнього за-
мислу, посилюється емоційний вплив на аудиторію, формуються нові 
форми івентів. Здійснена наукова розвідка, стосовно значення симу-
лякрів у сучасній подієвій культурі. Це є намаганням актуалізувати за-
значену тематику та популяризувати нові позареальні форми подієвої 
культури.
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СЦЕНІЧНИЙ ДИЗАЙН У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 
РЕЖИСЕРСЬКОМУ ТЕАТРІ

Останні десятиліття ХХ – перші десятиліття ХХІ ст. – період нова-
торських трансформацій культурного ландшафту: динамізм розвитку 
цивілізації посприяв оновленню соціомистецького простору, принци-
пово нового способу існування людства, переосмислення співвідно-
шення людини та світу, буттєвих основ тощо. 

Зміни в системі сприйняття вплинули на процес еволюції ідеї теа-
тральної постановки та відповідно її вирішення засобами сценічного 
дизайну. Відбуваються радикальні зміни в концепції вистави як твору 
театрального мистецтва, що вимагають від режисерів новаторських 
підходів до використання візуальних засобів виразності. 

В умовах сучасного життя театр перебуває в постійному пошуку но-
вих форм інтерпретації минулого та сучасного, розширюючи спектр 
дослідження пов’язаних із ним художніх процесів. У цьому контексті, 
з урахуванням глобальних інноваційних процесів, що виникають у га-
лузі театральної культури загалом та в галузі сценічного дизайну зо-
крема, постійно змінюється підхід до здійснення постановки вистави. 
Способи сприйняття різноманітної культурно-історичної інформації 
на початку ХХІ ст. суттєво оновилися, що вимагає від режисерів нових 
принципів та підходів до створення вистав. Виникають різноманітні 
покликання для переосмислення методик сценічного дизайну: новіт-
ні технічні засоби та інноваційні інформаційні технології принесли в 
цей процес динаміку та розширили можливість авторської інтерпре-
тації літературного першоджерела. Сучасні театральні постановки тя-
жіють до динаміки, характеризуються багатогранністю та складністю 
концептуальних рішень, гостротою та чіткістю пластичного виражен-
ня, максимально зближуючи режисерський театр та стенографічне 
мистецтво. 

Підґрунтям сценічного дизайну в Україні на початку ХХІ ст. лиша-
ються художні досягнення національної театральної практики, проте 
водночас характерною тенденцією є звернення сучасних режисерів 
до новаторських технологій та посилення їх функцій у контексті ор-
ганізації сценічної дії та сценічного простору. У загальному процесі 
розвитку світової театральної культури в сценічному дизайні України 
його співвідношення з іншими компонентами вистави набувають спе-
цифічних проявів. Зокрема, характерне для українського театру ос-
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танньої третини ХХ ст. злиття режисури та сценографії наразі нерідко 
виражене як сценографія режисера або театр художника. Можливо, 
причиною цього став перехід художнього висловлення в зону візуаль-
но-тактильного досвіду глядача, тенденції переміщення смислів, що 
значною мірою виражаються засобами сценічного дизайну. 

Розглядаючи сценічний дизайн як «візуальну режисуру сцени» (за 
М. Ісії), у дослідженні здійснюється спроба виявити специфіку розроб-
ки та реалізації дизайну сучасної театральної постановки провідними 
українськими режисерами (без залучення сценографів) та представ-
никами театру художника (театральними художниками, які самостій-
но здійснюють постановки вистав).

Подібне вираження окремих ознак загального процесу розвитку 
сценічного дизайну ХХІ ст. робить практику українського режисер-
ського театру унікальним матеріалом для теоретичного аналізу, ви-
сновки якого можуть мати інтерес для осмислення процесів сучасного 
соціомистецького простору.

На сучасному етапі в науковому вимірі представлено багато ґрун-
товних досліджень та наукових розвідок, присвячених специфіці су-
часної сценографії в Україні, проте окремих праць, у яких комплексно 
досліджується проблематика режисерських пошуків у сценічному ди-
зайні немає. Отже, набуває актуальності здійснення комплексного до-
слідження сценічного дизайну як технології режисерського рішення в 
означеній площині.
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КОВОРКІНГ-ЦЕНТРИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ 
ДИЗАЙНУ ПРОСТОРУ ХХІ СТ.

Інноваційні інформаційні та технічні можливості, особливості соці-
ально-економічного розвитку, процес трансформації ціннісних орієн-
тирів та зміна естетичних ідеалів, характерні для сучасного постінду-
стріального суспільства, зумовили суттєві зміни уявлення людини про 
комфорт навколишнього середовища. Поруч із суто утилітарними ас-
пектами, що пов’язані з психофізіологією та ергономікою, панівними, 
на думку дослідників, стають: прагнення до індивідуалізації зовніш-
нього вигляду предметів використання, їх мініатюризація, що прояв-
ляється в компактності, ультрамобільності та багатофункціональності 
сучасних форм, підвищення ролі ергономіки та психологічних скла-
дових у сучасному дизайні виробів, розвитку дизайну віртуального се-
редовища, що сприяє масовому використанню ірреального простору 
та проєктуванню об’єктів у середині інформаційної мережі [1, 77].

Сучасний дизайн ґрунтується на людських здібностях, які кожен 
може розвивати, а роль експертів у галузі дизайну полягає в тому, щоб 
ініціювати та підтримувати ці відкриті процеси спільного проєктуван-
ня, використовуючи професійні знання для проєктування та удоско-
налення чітких, цілеспрямованих проєктних ініціатив [4, 53]. На дум-
ку теоретика і практика дизайну К. Фрідмана, мінливий новий світ, 
що складається з розмитих «кордонів між артефактами, структурами, 
системами та процесами» вимагає від дизайнерів проєктування з ура-
хуванням «потреб, вимог та обмежень, що постійно змінюються» [5].

Специфічне виявлення дизайн-простору отримує в контексті ко-
воркінгу – зростаючій тенденції в конфігурації організації незалежних 
професіоналів та невеликих стартапів у міських умовах. У 2005 році Б. 
Нойбергом було започатковано коворкінг-рух та введено до обігу тер-
мін «коворкінг», що передбачає співробітництво, спільне користуван-
ня в єдиному просторі, зберігаючи індивідуальність та незалежність. 
Одним із фундаментальних аспектів коворкінга є різноманіття. До-
слідники наголошують, що масове поширення коворкінг-руху пере-
дусім пов’язано з двома фундаментальними причинами: поширенням 
технологій, що забезпечують простий на бездротовий доступ в Інтер-
нет та глибинні зміни в роботі [5]. 

Коврокінг пропонує ідеальне робоче місце для нового покоління 
креативних працівників, які прагнуть збалансувати гнучкість та не-



146

ФІЛОСОФІЯ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

залежність зі структурою та спільнотою. Проте останні дослідження 
підкреслюють недоліки в створенні коворкінг-центрів, оскільки їх ко-
ристувачі наголошують, що відчувають себе соціально ізольованими 
[6]. Цей факт засвідчує, що традиційні концепції офісу не забезпечу-
ють налаштування, що сприяють новому режиму роботи. Відповідно, 
проєктування офісних приміщень для нових спільних режимів праці, 
таких як коворкінг, вимагає фундаментального переосмислення вза-
ємодії в просторі, а також чинників, що посилюють або підтримують 
такі взаємодії. 

П. Мендено та В. Бахтер наголошують на наявності 16-ти ситуацій-
них (містять групу людей в середині якої людина намагається встано-
вити зв’язок і атмосферу, у якій це має відбутися) та індивідуальних 
перешкод (містять контакт як мету зусиль, спрямованих на встанов-
лення зв’язку та конектора – людину, яка прагне конектуватися), що 
заважають людській взаємодії в коворкінг-центрах (обізнаність, до-
ступність, достаток, атмосфера, відповідність, допомога, вплив, при-
датність, неоднозначність, аутентичність, асиметрія, відношення, по-
боювання, апатія, здатність та авторитет) і наголошують, що визнання 
бар’єрів може вплинути на дизайн коворкінг-просторів, у яких людсь-
ка взаємодія відбувається з більшою готовністю, з метою розширення 
співробітництва. У контексті дизайну простору найбільш впливовим 
є атмосфера – всеосяжний бар’єр, що належить до аспектів фізичного 
простору і може перешкоджати процесу єднання (зокрема, людській 
взаємодії може перешкоджати відсутність близькості, конфіденцій-
ність, комфорт та фізичний дизайн об’єктів у просторі) [3, 1479]. Крім 
основних вимог комфорту і безпеки, відповідно необхідно дотримува-
тися балансу між створенням просторів, у яких співробітникам забез-
печується усамітнення та інтимність і, водночас, природна взаємодія 
один з одним. Через різноманіття учасників, які займають більшість 
коворкінг-просторів, дизайнери повинні бути обережними, вико-
ристовуючи правила, якими керуються в процесі створення дизайну 
традиційних офісних приміщень. 

На думку дослідників, питання проєктування зводиться до того, як 
забезпечити найбільш ефективні можливості для спільної праці з ура-
хуванням унікальних характеристик організації [7, 188]. У випадку з 
коворкінг-центром доцільно зосередити увагу на унікальних характе-
ристиках людей, які в них працюють. Просторове управління дизайну 
коворкінг-центру містить: фізичну перспективу, що впливає на психо-
логічну побудову простору в користувацькій конфігурації. Відповідно 
до цього, простори повинні бути задумані з урахуванням поведінки 
користувача та його реалізації, що суперечить традиційному способу 
проєктування і в якому функція домінує над користувачем. Офісні 
приміщення, приміщення для переговорів, переходи та допоміжна 
структура стають важливими для просторової проєкції, спрямованої 
на інновацію, роблячи її доступною. 

В. Геніола наголошує, що робочі місця в коворкінг-центрі – це 
спільні виробничі зони, де новий клас «міленіалів» може працювати 
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разом. На відміну від традиційної «роботи вдома», ця нова бізнес-мо-
дель демонструє очевидні плюси в тому, що стосується інновацій, за-
снованих на дизайні, стійкій економіці та творчих галузях. На її думку, 
зважаючи на важливість контролю шуму і аспекти, пов’язані з шумом, 
що значно впливають на продуктивність і комфортність робочої зони, 
доцільним є використання інноваційних меблевих систем з вбудова-
ними звукоізоляційними панелями, що відповідає новим вимогам до 
оригінальних рішень для творчих робочих місць і знижує негативний 
вплив шуму на працівників [2, 835].

Нові форми співробітництва для розвитку людських навичок вима-
гають стимулюючих і гнучких сценаріїв. У процесі розробки сучасних 
коворкінг-центрів дизайнер має прагнути розвивати диференційова-
ні компетенції та засвоювати знання засобами адекватного балансу 
теорії, практики та підтримки технологій, що цілеспрямовано вико-
ристовуються. Адекватна просторова установка, вибір меблів та об-
ладнання, текстур, світлових ефектів, можливості диверсифікованих 
комунікацій та високий ступінь зв’язку можуть виявитися першочер-
говими для стимулювання роботи команд, які можуть досягти іннова-
цій.
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ВІРТУАЛЬНА ТА ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ
ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
СУЧАСНОГО ДИТЯЧОГО ВИДАННЯ

 Неабияка роль дитячої книги, та художньої літератури загалом, у 
формуванні особистості є загальновизнаною. Художня література роз-
ширює уявлення дітей про навколишній світ, сприяє розвитку літера-
турної мови, вводить дітей у світ почуттів, створює умови для змістов-
ного проводження часу в дитинстві та задовольняє потреби в грі.

Протягом всієї історії свого розвитку дитяча книга була основою 
духовної культури, засобом емоційного і розумового розвитку зроста-
ючої людини, формування особистості. Тому важливо з ранніх років 
долучати дітей до книжкової культури. Залучення юних читачів до лі-
тературного твору відбувається вже в процесі перегортання сторінок, 
при розгляданні обкладинки та ілюстрацій дитячої книги. Тому вели-
ке значення має візуальна культура дитячого видання. Особливо це 
актуально в сучасному світі – коли цифрові пристрої, такі як смарт-
фони та планшети, все більше конкурують із класичною книгою. Ось 
чому формування позитивного іміджу дитячої книги стає надважли-
вим. Компроміс, який полягає в доповненні класичної книги новітні-
ми технологіями, створюватиме сприятливі умови для формування 
соціокультурного простору підростаючого покоління, що в підсумку 
буде акумулювати позитивні ефекти соціокультурного розвитку май-
бутнього нації.

Дитяча література, зокрема ілюстрована, налічує не одне століття. 
Вона виникла водночас із друкованою книгою, адже перші ілюстро-
вані дитячі книги були Абетками, у яких процеси читання й розгля-
дання картинок були пов’язані між собою. У ХХ ст. відбуваються ці-
каві експерименти у світі дитячих ілюстрацій. Традиційна друкована 
дитяча книга залишалася самодостатньою, проте активно розвивалася 
в різних стильових напрямах, розширюючи можливості внутрішньо-
го простору книжкового блоку, що, безумовно, збагачувало естетичні 
властивості книги загалом.

Також у ХХ ст. спостерігалися спроби вивести книжкову ілюстрацію 
за межи друкованого видання. Діафільми – книги на плівці – мали не-
абияку популярність серед дітей того часу, маленькі діти доволі часто 
навчалися читати по великих літерах. Це було найдоступніше видови-
ще для дітей, у форматі показу якого, було дуже легко познайомити 
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дитину з художнім твором в адаптованій, стислій формі. Наприкінці 
ХХ ст. на ринку дитячої літератури з’явилися книги, ілюстровані 3-D 
зображеннями. За допомогою спеціальних окулярів зображення пере-
творювалося на тривимірне, якісне за деталізацією.

Звісно, технічна спроможність, яка є в ХХІ ст., надає значно більші 
можливості. Та головною залишається ідея зберегти культуру читан-
ня. Досліджуючи вітчизняний медіапростір, Е. Огар підсумовує, що 
«під впливом докорінних змін у сучасних інформаційно-комунікацій-
них технологіях «паперовий» тип соціальної комунікації змінюється і 
буде змінюватися у майбутньому» [1, 190].

Сучасна дитина з легкістю опановує нові технології, які пропонує 
інформаційний світ. Нікого вже не дивує, що дитина старшого до-
шкільного – молодшого шкільного віку має навички користування 
мобільним телефоном, планшетом, вміє завантажувати ігри або відео. 
Сьогодні тема «дитина і техніка» достатньо обговорювана в суспіль-
стві, особливо на тлі цифровізації освіти.

У ранньому віці техніка для дитини – це особливий інтерес, пов’я-
заний з пізнанням навколишнього світу, своєрідною захопливою 
грою. Дитина звертає увагу на здатність цифрових пристроїв «відпові-
дати» на запити: видавати звуки, відображати зображення, відео фай-
ли тощо. Водночас насторожує ряд питань, пов’язаних з комунікацією 
на різних рівнях: взаємодія з реальним навколишнім середовищем, 
розвиток мовних навичок, формування критичного мислення, осво-
єння цінностей і норм рідної культури в контексті полікультурного 
цифрового світу. Певно, відбувається формування нових культурних 
практик інформаційно-комунікативного характеру, що створюють 
якісно змінені характеристики розвитку соціуму в цифрових мережах, 
де по-іншому сприймається культурна самоідентифікація індивіда.

Тож, якщо неможливо відірвати дітей від смартфонів, слід зробити 
так, щоб цей пристрій був для них корисним не тільки для розваг, а й 
в плані здобуття самоосвіти та підвищення культурного рівня. 

Збереження культури читання неодмінно сприятиме самоосвіті –
основному соціокультурному механізму, який суспільство використо-
вує для цілеспрямованого впливу на хід свого розвитку. Освіта та само-
освіта забезпечують інформаційно-історичну спадкоємність поколінь, 
у якому культура постає як процес накопичення та ретрансляції соці-
ального досвіду, визначає прогрес суспільства і його інтелектуальний 
рівень.

К. Шулькова, вивчаючи сучасну дитячу літературу, яка «розвива-
ється в тісному взаємозв’язку з мас-медіа та загальною культурою» до-
ходить висновку, що «сучасне покоління читачів надає перевагу тво-
рам у яких логіко-словесний образ доповнюється аудіо-візуальним» [3, 
301].

Які ж саме механізми віртуальної та доповненої реальності були б 
доречними в дитячій книзі?
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Задля цього необхідно чітко визначитися із термінами «віртуальна 
реальність» – VR і «доповнена реальність» – AR.

Віртуальна реальність – це особливий різновид реальності, що ви-
никає та існує завдяки іншій реальності. У більш вузькому розумінні 
– штучний світ, ілюзія дійсності, створювана за допомогою сучасних 
технічних засобів та комп’ютерних технологій, які забезпечують комп-
лекс різноманітних людських відчуттів (зорових, звукових, тактильних 
тощо). Не слід плутати її із доповненою. Віртуальна реальність ство-
рює інший штучний світ, а доповнена – лише вносить окремі штучні 
елементи в сприйняття світу реального. Доповнена реальність позна-
чає безпосередньо самі проєкти, дія яких спрямована на доповнення 
реальності будь-якими віртуальними елементами. 

Ю. Щегельська вважає, що «основними різновидами технологій 
доданої реальності, що застосовуються для перетворення друкованої 
продукції на тривимірну, є AR-додатки та AR-проекції» [4, 107].

Що стосується саме дитячої книги, то одним з варіантів може бути 
застосування доступної та захопливої технології QR-коду як засобу до-
повненої реальності.

QR-код – це піксельна картинка, різновид штрих-коду, за допо-
могою якого легко можливо отримати будь-яку інформацію (текст, 
зображення, аудіо та відео файли, посилання тощо). Для цього достат-
ньо встановити спеціальну програму (у сучасних смартфонах є мож-
ливості його сканування).

В Україні до найперших книг з ефектом доданої реальності на ві-
тчизняному ринку «відносять «Алісу у Країні Див» та «Алісу у Задзер-
каллі»» Льюїса Керрола з 3D-анімацією української художниці Євгенії 
Гапчинської, а також адаптовану для дітей версію твору «Лісова пісня» 
Лесі Українки з 3D-анімацією з однойменного мультфільму україн-
ського виробництва» [4, 104].

У світі також є приклади використання доповненої реальності ви-
давцями книг для найменших читачів з посиланнями на інтерактив-
ний контент, наприклад, відео, графіку, музику. Так, компанія Live 
Animations спільно з видавництвом Little Hippo випустили в продаж 
такі всесвітньо відомі дитячі книги як «Червона шапочка», «Троє поро-
сят», «Маша і три ведмеді» тощо. Наприклад, книга «Червона шапоч-
ка», яка на перший погляд виглядає, як «звичайна ілюстрована кни-
жечка невеликого розміру, надрукована на цупкому папері, має тверду 
обкладинку та кольорові малюнки на кожній сторінці. Вона цілком 
придатна до читання і без додаткових приладів, але варто подивитись 
на неї через смартфон, планшет або спеціальні окуляри, коли глядач 
стає безпосереднім свідком історії, що розгортається на сторінках кни-
ги, отримуючи додаткову аудіо та відеоінформацію. Несподівано з’яв-
ляються об’ємні персонажі, які рухаються та спілкуються із читачем. 
Наприклад: Червона Шапочка вітається, розповідає коротко про себе, 
пропонує допомогти їй знайти дорогу до будинку бабусі. Таким чи-
ном, дитина активно бере участь у сюжетній лінії» [2, 80].
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У такий самий спосіб дітям дошкільного віку було б цікаво отриму-
вати нові знання: вивчати літери, цифри, отримати перше уявлення 
про навколишній світ.

Аналіз шляхів вдосконалення візуальної культури дитячої книги за 
допомогою механізмів віртуальної та доповненої реальності засвідчив, 
що можливо виокремити таке:

• книга створює позитивний ефект для соціокультурного розвит-
ку майбутнього нації;

• вподобання сучасної дитини змінюються під впливом інформа-
ційно-комунікаційних технологій;

• застосування механізмів віртуальної та доповненої реальності 
може сприяти вдосконаленню візуальної культури книги та 
збереженню її позитивного іміджу;

• застосування технології QR-коду дає можливість розглядати ди-
тячу книгу як інноваційний засіб самоосвіти;

• збереження культури читання сприятиме розвитку самоосвіті 
як одного з основних соціокультурних механізмів.

Перспектива розвідок полягає в докладному вивченні впливу ві-
зуальної культури класичної дитячої книги з використанням можли-
востей віртуальної та доповненої реальності на збереження культури 
читання в сучасному цифровому світі.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ КІНО – ЧИННИК ВПЛИВУ 
НА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНУ КУЛЬТУРУ ГЛЯДАЧА

Кінематограф, за своєю природою, є важливим елементом розвит-
ку людського світогляду і світосприйняття. Кінодокументалістика не є 
винятком, оскільки дає змогу осягнути, зберегти і відтворити дійсність 
без викривлень і видозмін. 

Неігрове кіно орієнтується на цінності певного соціуму в теперіш-
ньому чи минулому, відтворює внутрішній світ людини і зберігає від-
биток певних суспільно-політичних настроїв. Документальні фільми, 
у своєму розвитку, є творцями національної ідентичності.

Важливими складовими для документального фільму є: реальні 
спостереження, справжні роздуми і думки героя, насиченість побуто-
вими дрібницями реального життя, щирими словами, наближеними 
до життєвого спілкування. Якщо ці параметри відсутні, то історія за-
лишається відстороненим епізодом і не залучає глядача до активних 
роздумів і пошуків відповідей. 

Під час перегляду документального фільму відбувається психоло-
гічне залучення глядача до документальної стрічки, оскільки він слід-
кує за дією не зі сторони, а стає реальним свідком подій, чи навіть учас-
ником, тобто спостереження відбувається від першої особи. 

Неігрове кіно – мистецька форма, створення якої безпосередньо за-
лежить від реальності. Режисери-документалісти мають блискавично 
реагувати на будь-які зміни у культурному, соціальному чи політич-
ному житті, задля найточнішого відтворення дійсності, без заповне-
ння прогалин вигадками. 

На сьогодні виділяють дві найбільші групи документальних філь-
мів, такі як: авторська документалістика та телевізійна. Основна їх від-
мінність полягає в тому, що на телеекрані, частіше за все, нав’язується 
певна думка, яка відповідає політиці телеканалу, авторська ж – спо-
нукає до роздумів, ставить перед глядачем питання, що потребують 
пошуку відповіді [5, 44].

Варто зазначити, що через використання документальних фільмів 
у власних інтересах тих чи інших політичних сил, воно стає ефектив-
ним засобом пропаганди і маніпуляції свідомістю аудиторії [1, 399]. 

Медіа починають активно використовуватися в якості зброї в ін-
формаційних війнах, що відбуваються по всьому світу. Виразною ілю-
страцією цього факту є розповсюджені у 2018 році псевдодокументаль-
ні кадри, де урядові війська Сирії застосовують хімічну зброю проти 
мирних людей і дітей. Цей посил транслювався світовими телекана-
лами CNN, ABC News, Euronews. Пізніше стало відомо, що відео, які 
поширювалися світом були сфальсифікованим інсценуванням, проте 
шкоди, нанесеної цими кадрами, вже не можливо позбутися. 
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Отже, активна фаза інформаційних воєн дає змогу автору, за до-
помогою елементарного кадрування, презентувати подію в абсолютно 
іншому контексті і з іншим забарвленням. Фрагменти сюжетів, які є 
невигідними для телеканалу видаляються, або видозмінюються. Ча-
сто, у глядача виникає відчуття суцільної брехні, коли він стає свідком 
того історичного моменту, але бачить на екрані зовсім інші матеріали. 
На цей момент людина втрачає довіру до всіх інформаційних каналів 
[2, 138]. 

Поява нових жанрів, таких як мок’юментарі, докудрама та доку-
фікшн, які поширюються на вітчизняній арені і закордоном, створю-
ють складність для кінокритиків і науковців у питаннях достовірності. 
Якщо звернути увагу на розвиток документального кіно, то можливо 
прослідкувати, що науковці піддавали сумніву власне таке поняття, 
через неможливість з’ясувати справжність створюваного. Нові ж жан-
ри, створюються на основі документального матеріалу, проте мають 
художній сюжет, іноді з фантастичними припущеннями. Такі фільми 
створюють плутанину для глядачів, які звикли, що неігрове кіно, ство-
рено за реальними документами. 

Отже, викривлені або прикрашені факти в документальних філь-
мах використовуються різними телеканалами, задля створення необ-
хідної картини дійсності. Коли телеканали навмисне викривляють 
реальність, відбувається маніпулювання свідомістю глядацької ауди-
торії.

У ХХІ ст. доступність інформації з усього світу в режимі реального 
часу створює інформаційне перенасичення. Це зумовлено і активни-
ми процесами глобалізації, і розвитком технологій та медіа. Це яви-
ще має позитивні та негативні наслідки. Позитивним є те, що людина 
починає включатися в суспільно-політичне життя країни, створювати 
аматорські відеодокументи та поширювати ролики засобами YouTube, 
Vimeo, Instagram. Проте, телеканали починають використовувати по-
ширені в Інтернеті відео у своїх документальних проєктах. Іноді, не в 
тому контексті, у якому вони відбувались насправді [4, 20–21]. 

Сьогодні, технологічні досягнення дають можливість створюва-
ти псевдодокументальний матеріал, який видають за істинність. Цей 
факт знецінює документалістику загалом. Таке стається, через необ-
хідність телеканалу створити смислаційний матеріал, який виділявся 
б на фоні тисяч однотипних неігрових стрічок. Саме цей підхід під-
риває авторитет документального кіно і аудиторія починає втрачати 
довіру до того чи іншого каналу. 

Документальний образ здатний спричинити сильний емоційний 
відгук у глядача, тому унікальність документального кіно є важливим 
елементом успішного розвитку візуальної культури в епоху інформа-
ційного буму та досі посідає провідну роль у культурних змінах, полі-
тичних та формотворчих процесах світогляду нації [3, 3].

На відміну від ігрового кіно, документалістика не дає готові відпо-
віді за допомогою готових художніх образів, а підштовхує глядача до 
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роздумів над проблемою, яка заснована на реальних фактах і матері-
алах. Через підняття гострих соціальних тем, неігрове кіно пропонує 
можливі шляхи вирішення того чи іншого питання і мотивує глядача 
переходити до дії. До того ж, кінодокументалістика ознайомлює нас 
з реальними цивілізаціями, їх побутом, звичками, показує незвідані 
нами куточки планети, які існують насправді, а не лише у фантазії ав-
тора. Також, цей вид кінематографу, акцентує увагу на посяганні на 
права людини і спонукає громадськість до активних дій, які спрямова-
ні на боротьбу з цим явищем.

Підсумовуючи викладене вище, можливо зазначити, що докумен-
тальний фільм підводить глядача до того, щоб він на основі реальних 
фактів розмірковує про головну проблему, яка його хвилює. Неігрове 
кіно зачіпає актуальну соціальну проблематику, пропонує деякі шля-
хи для вирішення певних проблем і налаштовує глядача так, щоб той 
починав діяти і вирішувати їх. 

Аудіовізуальна основа кіно, багатошаровість його впливу, здатність 
не лише показати, але й розказати в дії, що є максимально наближе-
ною до форм самого життя. Усе це значно розширює емоційно-піз-
навальну ємність екранного мистецтва, забезпечуючи більш тісний 
контакт із глядацькою аудиторією. А здатність кіно тиражувати про-
дукцію художньої творчості значно розширює масштаби його впливу. 
Збагачення естетичних можливостей кіно новітніми засобами вираз-
ності, детальний аналіз суспільно-політичних явищ, дослідження вну-
трішнього світу людини роблять кіно важливим чинником розвитку 
художньо-естетичної культури особистості.
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ОСВІТНІЙ ПОВОРОТ ПОДІЙ АРТ-РИНКУ

Академічний тлумачний словник визначає подію як «те, що пору-
шує усталений, звичний хід життя; що-небудь важливе, видатне» [5]. 
У філософії культури поняття «подія» актуалізував М. Гайдеґґер. Для 
сучасних культурологічних досліджень розгляд арт-ринку крізь приз-
му концепту події сприяє вивченню механізмів функціонування мис-
тецтва. 

У запропонованому дослідженні арт-ярмарки та бієнале розгляда-
ються як події. В екосистемі арт-ринку вони зазвичай виокремлюють-
ся в якості двох конкурентних форматів організації та проведення ху-
дожніх виставок. Проте, арт-ярмарки та бієнале, які ще нещодавно не 
можливо було навіть помислити поставити поруч, нині мають більше 
спільного, ніж відмінного: вони є подіями, які формують смислове се-
редовище для розуміння сучасного мистецтва. 

Мистецтвознавець Вілл Ґомперц зазначає, що проблема розумін-
ня є однією з найбільш важливих для розвитку сучасного мистецтва. 
«Неважливо, чи ти досвідчений арт-дилер, видатний дослідник чи 
куратор музею. Кожен може розгубитись, коли побачить картину чи 
скульптуру щойно з майстерні художника» [1, XII]. Причина появи 
цієї проблеми обумовлена ускладненням змісту та форми художньо-
го вираження. Минулого століття такі процеси вплинули не лише на 
мистецтво, але й на інші сфери людської діяльності. 

Мистецтвознавиця Олександра Першеєва, одна з багатьох дослід-
ниць, яка зазначає про складність осягнення сучасного мистецтва: 
«Сучасне мистецтво потребує знань та розмірковувань. Щоб вхопити 
смисл та зрозуміти красу ідеї твору, потрібно поміркувати над ним. За 
п’ять перших секунд, які ви дивитесь на картину, бачите лише фор-
му» [4]. Проте такі розмірковування є активним інтелектуальним про-
цесом, а не пасивним спогляданням. Теоретик культури Борис Гройс 
вважає, що предметом критики для сучасної теорії послуговує не лише 
філософське споглядання, а й взагалі споглядання, навіть естетичне 
[3]. Сучасне мистецтво потребує динамічних форм презентації задля 
відповідності з активністю глядачів, які навіть свій вільний час органі-
зовують так, щоб бути діяльними. 

Сучасне мистецтво пропонує інтелектуальні вправи для виходу за 
межі буденних розмірковувань, формування нових горизонтів. Досвід 
відвідування подій, які організовані в межах арт-ринку нині можливо 
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сформулювати так: «Я йду на виставку сучасного мистецтва, щоб діз-
натись щось, що я ще не знаю, щоб зі мною щось сталось. А для того, 
щоб з глядачем щось нове відбулось, художник повинен зробити щось 
дивне, те, чого не очікується» [4].

Водночас сучасні бієнале відповідають сучасному ритму життя, 
особливо це стосується арт-ярмарків, які є «динамічним яскравим 
шоу» (В. Кулікова). На відміну від музейного формату, які мають уста-
лену експозицію і спрямовані на репрезентацію історії розвитку мис-
тецтва, подієвий формат проведення художніх виставок уможливлює 
своєчасне осмислення актуальних соціокультурних процесів завдяки 
мистецтву, художнім практикам та паралельним програмам, які су-
проводжують виставку і є чинником набуття нею значення події (важ-
ливого, видатного). 

Проведення арт-ярмарки або бієнале охоплює низку процесів, які 
формують загальний смисл дії, серед яких виділимо підготовку, від-
криття, екскурсії, обговорення та обов’язкову освітню програму. Вікто-
рія Кулікова, директорка платформи ABRAMOVYCH.ART, зазначає, 
що кожна галерея в межах ярмарки через стенд презентує унікальну 
концепцію, створення якої займає значно більше часу, ніж безпосеред-
нє проведення виставки. Розробка ідеї стенду, підбір картин відповідно 
до кураторської ідеї виставки (якщо раніше куратори запрошувались 
лише для бієнале, то останнім часом вони є невіддільною частиною 
якісної програми арт-ярмарки), розміщення картин безпосередньо на 
стенді є втіленням низки ідей та досвіду. Під час відвідування ярмар-
ки, глядач здобуває можливість інтелектуальної вправи не лише сто-
совно окремих творів, адже для сучасного глядача цього було б замало, 
але й стосовно концепції стендів та виставки загалом. Крім того, такі 
активності підкріплюються можливістю розширити розуміння стосов-
но творів сучасного мистецтва завдяки освітнім програмам.

Під час здійснення дослідження було проведено низку інтерв’ю 
з представниками українських галерей, які мають досвід участі у ві-
тчизняних та іноземних арт-ярмарках. Всі респонденти зазначали пе-
ревагу тих виставок, де наявна освітня програма. Участь у такій події 
приваблює професійних діячів і широкого кола глядачів, які прагнуть 
зрозуміти сучасне мистецтво шляхом участі в дискусіях, бесідах, сим-
позіумах, майстер-класах. 

Паралельні освітні програми тривалий час відіграють важливу 
роль під час проведення художніх виставок, особливо в контексті му-
зеїв та бієнале і тільки-но на початку 2000-х років ХХІ ст. стали регу-
лярно організовуватись у межах арт-ярмарок. Якщо раніше освітні 
дискусії були мало дотичні до художньої виставки, то відтепер вони 
зайняли основоположне місце, навіть у комерційно спрямованих фор-
матах арт-ринку, сприяючи ефекту бієналізації арт-ярмарків (Пако 
Барраган) 

Завдяки утвердженню освітніх програм (деякі дослідники цей про-
цес називають «освітній поворот»), сучасне мистецтво стало доступні-
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шим для розуміння більш широкому колу людей і змогло зацікавити 
нову аудиторію.

Під час проведення міжнародної арт-ярмарки Kyiv Art Fair також 
організовується освітня програма. У 2020 році в межах події відбулась 
онлайн-лекція вищезгаданого Бориса Гройса, який зазначив: «Для 
мистецтва важливо залишитись. І для того, щоб воно залишилось, воно 
повинно створити свій альтернативний світ» [2]. Освітній поворот дав 
змогу багатоаспектному, а часом вкрай суперечливому сучасному мис-
тецтву не просто залишитись, а й утвердити роль важливої складової 
сучасної культури.
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РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА В РОЗВИТКУ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ

Сучасна подієва культура – потужний суспільно- та культуротво-
рчий механізм, актуальність якого, в умовах європейського вибору 
суспільства та держави не викликає сумніву. Вибір демократичних 
цінностей, вільного та безперешкодного переміщення по країнах Єв-
ропи, ділових зв’язків бізнесу з метою розвитку товарного та послу-
гового підприємництва, інформатизації, науки, медицини, культури 
тощо виборений та зроблений ціною втрачених життів майданівців, 
кращих синів та дочок українського суспільства. Європейський вектор 
розвитку української держави з її явними перевагами – геополітичне 
розташування України, етнічний склад населення, багатство народної 
культури, менталітет, краса, працьовитість, мудрість та талановитість 
нації – все більше актуалізують значення та потребу розвитку укра-
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їнської культури. Саме зважаючи на сутність, ціннісність та вагомість 
культурної сфери, її функціонального простору в державі та суспіль-
стві нинішніх та прийдешніх поколінь, галузеві організації повинні 
чітко усвідомлювати своє місце та роль у просторі та часі.  

Подієва культура тісно пов’язана з івент-індустрією та інформацій-
ними технологіями. Івенти творять сучасну культуру у всіх її сферах: 
мистецтві, науці, освіті, моралі, політиці, комунікаціях, технологіях. 
В інформаційному суспільстві творці івенту можуть формувати гло-
бальні культурні цінності, керувати суспільством, творити культуру у 
той чи інший спосіб. Тому митці подієвої культури мусять чітко усві-
домлювати, який відбувається вплив на людську спільноту, який по-
тужний засіб знаходиться в їхніх руках [1, 18].

Оскільки створення і просування нових усесвітньо визнаних івен-
тів вимагає великих фінансових вкладень, масштабних маркетинго-
вих досліджень, продуманого менеджменту, тривалого формування 
зацікавленості в потенційних відвідувачів за допомогою PR-акцій, до-
статньої кількості професіоналів, тобто багато того, чого в Україні не 
вистачає, говорити про істотне зростання значення подієвої культури 
в найближчій перспективі й у межах усієї держави немає смислу. Тому 
набагато ефективніше івенти працюватимуть саме на регіональному 
рівні [2, 105], що безпосередньо зосереджується на практиці окремих 
організацій культурної сфери та якості їх менеджменту.

Сучасне зовнішнє середовище організацій культурної сфери ба-
гате численними викликами та можливостями, відповідно, розвиток 
успішного конкурентоспроможного бізнесу можливий лише за ра-
хунок якісного та ефективного менеджменту. Тому роль менеджера 
вкрай важлива. Сучасний менеджер – компетентний управлінець, обі-
знаний, авторитетний, комунікабельний, поінформований, креатив-
ний. Згідно з підходами Р. Миніва та О. Батюк [3, 153], компетентність 
передбачає наявність у людини високого рівня ініціативи, здатності 
організувати інших людей для досягнення поставлених цілей, готов-
ність оцінювати й аналізувати наслідки своїх дій.

  

Мал. 1. Компетенції менеджера соціокультурної діяльності

Організаційно-стратегічна
передбачає здатність мене-
джера розробляти та вико-
нувати перспективні пла-
ни розвитку підприємства

КОМПЕТЕНЦІЇ
МЕНЕДЖЕРА

СКД 

Прийняття  управлінських  
рішень

при   дефіциті  інформації  та 
часу,  приймати  управлінські рі-
шення  та  нести  відповідальність 

за їх реалізацію та наслідки

Психологічна
наявність характеристик все-
бічно розвиненої людини, її 
психологічної готовності до 
виконання обов’язків на по-

саді менеджера

Комунікативна
здатність будувати ефектив-
ні  управлінські  вертикалі, 
ділові внутрішні та зовнішні 
комунікації,  бути  лідером, 

працювати в команді 

Загальнокультурна
н а я в н і с т ь  в и р о б н и ч о ї 
культури, культури спіл-
кування,  корпоративної 

культури загалом

Предметна
знання ринку, його сегмен-
тації та інфраструктури, 
законодавчого поля галузі, 
товарної, цінової, збутової та 

комунікативної політики

Аналітична
уміння аналітично та вчасно зна-
ходити та розв’язувати проблеми 
організації, діяти ситуативно та кре-
ативно, розуміти функціонування 

організації як системи

Адміністративна
ефективно  виконувати  і  застосовува-
ти  функції  та  завдання, принципи, 
методи  й  інструменти  менеджменту, 
здійснювати розподіл завдань між ви-

конавцями
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Розвиток культурного бізнесу за рахунок ефективного менеджмен-
ту дає можливість більш ефективно використати інноваційно-креа-
тивний, фінансовий та організаційно-технічний потенціал. Якісно 
зорганізований бізнес культурної сфери сприяє формуванню її по-
зитивного іміджу, розбудові необхідної культурної інфраструктури, 
соціально-економічному розвитку регіонів шляхом мобілізації різного 
роду ресурсів, у такий спосіб фінансово зміцнюючи громади та під-
тримуючи партнерство між ними, владою і бізнесом СКД.
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МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ КОЛЕКТИВІВ 
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНИХ ПРАКТИК СУЧАСНОСТІ

Стрімкі зміни в соціокультурному просторі, спричинені світовою 
пандемією та карантинними обмеженнями, у реаліях яких живемо 
вже фактично рік, призвели до надшвидкого розвитку різноманітних 
культурних практик, пов’язаних зі сферою культурного виробництва 
та споживання у віртуальному середовищі. Як складову розвитку кре-
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ативних індустрій в окреслених умовах, проаналізовано мистецьку ді-
яльність сучасних українських фольклористичних колективів, до яких 
належать професійні мистецькі установи (зокрема, Київський акаде-
мічний театр українського фольклору «Берегиня»), що відтворюють 
традиційні народні пісні, танці, інструментальну музику переважно 
в сценічних умовах (репертуар таких колективів, як різновид сучас-
ного фольклоризму, заснований на обробках творів фольклору з від-
повідною трансформацією та наддіалектною формою відтворення й 
переосмислення фольклорної традиції); і так звані експериментальні 
фольклорні ансамблі (або вторинні фольклористичні формації), ме-
тою діяльності яких є відродження й освоєння жанрів традиційного 
фольклору також, як і в професійних колективах, у недостеменному 
(неаутентичному) середовищі, але з спрямуванням на відтворення 
справжніх діалектних стилів фольклору.

Отже, в умовах стрімкої віртуалізації культурного простору Укра-
їни діяльність українських фольклористів – «вторинників» набула 
нових форм і ознак, що мають чималий діапазон різновидів, адже 
кожний колектив і виконавець мав змогу обрати власний напрям реа-
лізації творчого потенціалу в умовах вимушеного припинення актив-
ної мистецької діяльності. Серед таких експериментальних фолькло-
ристичних форм творчості є концерти – квести на лісових галявинах 
[1], які влітку та восени 2020-го року проводив під Києвом гурт «Божи-
чі» (керівник Ілля Фетисов), під час яких усі глядачі, хаотично сидячі 
на землі, знаходилися на обумовленій рекомендаціями МОЗ відста-
ні, але могли насолоджуватися «живим» співом традиційного автен-
тичного матеріалу, що в природних умовах звучання мав на слухачів 
неабиякий позитивний, навіть катарсичний вплив. Така форма мис-
тецької самореалізації для українських фольклористів не є новою: 
згадаймо славнозвісний хор «Гомін» і Леопольда Ященка, які за часів 
боротьби за Незалежність України у другій половині 1980-х років не 
мали змоги займатися в приміщеннях (їх просто нікуди не пускали), 
тому концертними майданчиками для колективу ставали схили Дні-
пра, галявини лісу в Гідропарку, у зимовий час – підземні переходи 
до метрополітену в Києві. Такі несценічні умови мистецької реалізації 
не призвели до розпаду колективу, навпаки його згуртували. То ж у 
цій паралелі помітно деяку історичну закономірність: справжній, ав-
тентичний музичний матеріал та його виконання в природних умовах 
– це один із варіантів об’єднання навколо традиції, розуміння свого 
коріння, морального та фізичного зцілення, а отже – підтримки та збе-
реження національної самосвідомості та самоідентифікації, що є над-
звичайно важливим в умовах психологічного карантинного пресингу.

Як ще одну перевагу самоізоляції потрібно назвати винахід або 
переосмислення фольклористичних віртуальних мистецьких форм 
творчості, таких, як: інтернет-вистави (зареєструвавшись за посилан-
ням та оплативши свою присутність, ти переглядаєш спектакль у за-
пису), онлайн-концерти та стримінг-трансляції етнофестивалів (зде-
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більшого – безкоштовні), різноманітні фольклористичні вебінари, 
онлайн-етнофоруми, майстер-класи в режимі zoom-конференцій, 
онлайн-заняття з традиційного співу, віртуальні школи співу [2], так 
звані концерти – «квартирники» [3] тощо. 

Серед форм фольклористичної самореалізації окремо потрібно 
виокремити  цикл відеолекцій з музичного фольклору, відзнятий восе-
ни 2020-го року учасниками культурно-мистецького проєкту «Рись» за 
участі провідних українських етномузикологів (Євген Єфремов, Ірина 
Клименко, Маргарита Скаженик, Ганна Пеліна, Галина Пшенічкина 
(Качор), Сергій Постольніков та ін.) [4]. Реалізація такого роду проєк-
ту (близько 60-ти лекцій, що супроводжуються аудіо- та відеоілюстра-
ціями, розміщені у вільному доступі на платформі Youtube) є непе-
ресічною подією для фольклористичного середовища України, адже 
до фахової дискусії стосовно збереження й відтворення автентичної 
культури таким чином долучається широкий загал зацікавлених осіб 
(викладачі й студенти мистецьких закладів освіти, працівники облас-
них, районних, сільських відділів та департаментів культури, аматори 
– виконавці, фольклористи – дослідники), а не лише вузьке коло знав-
ців – етномузикологів.

Ще одну форму творчої реалізації в умовах карантину запропону-
вали фольклористи КНУКіМ – студенти – учасники фольклорного 
ансамблю «Кралиця», який очолює заслужений працівник культури 
України Іван Сінельніков. Вимушена самоізоляція спонукала наших 
студентів до самостійного опанування цифрових технологій ауді-
о-відеозапису музичного матеріалу та подальшого його монтування. 
Першим таким проєктом для фольклористів КНУКіМ став відеоролик 
«Лови намисто!» [5] тривалістю менше 50 секунд, у якому під звучання 
пісні «Що з-под дуба» у виконанні гурту «ДахаБраха» дівчата – крали-
чанки передають одна одній намисто і заразом з’являються в тради-
ційному українському вбранні. Це студентське відео набрало загалом 
понад 1,5 мільйони переглядів на Youtube, що є безперечним успіхом.

Ще такі віртуальні мистецькі винаходи фольклористів КНУКіМ, як: 
запис одного музичного твору (усіх вокальних партій) одним студен-
том з подальшим монтуванням багатоголосся в один відеокадр [6] (до-
волі трудомісткий процес); запис одного твору кількома учасниками 
колективу та зведення усіх вокальних партій (аудіо) та усіх відеозобра-
жень в один трек [7] (не менш енергозатратна та трудомістка проце-
дура); створення цілих літературно-музичних композицій – фактично 
віртуальних концертних виступів, записаних окремо різними вико-
навцями та змонтованими в цілий мистецький продукт засобами но-
вітніх цифрових аудіо-відеотехнологій [8]. Спів на свіжому повітрі в 
природних умовах також практикувався ансамблем «Кралиця» у теплі 
місяці 2020-го року. [9] 

Отже, щойно були окреслені переваги поширення мистецької ре-
алізації фольклористичних колективів у веб-просторі, але потрібно 
назвати й певні об’єктивні перешкоди, які виникли в етномузиколо-
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гів (й загалом – музиканти) України на різних етапах здійснення своїх 
віртуальних творчих проєктів. Основною проблемою стало те, що од-
ночасний спів кількох учасників ансамблю в умовах інтернет-мережі 
на сьогоднішньому етапі розвитку технологій є неможливим (у зв’яз-
ку з відставанням звукових сигналів), а отже – сам процес колективної 
творчості не може відбуватися в таких умовах. Це й спонукало музи-
кантів шукати нові форми реалізації творчого потенціалу. З іншого 
боку, цей шлях – створення музично-фольклористичного контенту у 
віртуальному просторі – є ще непроторенним, а отже – відсутніми є 
напрацьовані у «живому» виконанні вокальні й сценічні «штампи», 
стан постійного пошуку нової подачі автентичного музичного інтер-
нет-контенту дасть змогу відійти від тенденції створення псевдофоль-
клорного (або «фейклорного» – термін Софії Грици) продукту. Ство-
рення та поширення якісного фольклористичного веб-контенту (чим 
зараз і займаються фольклористи КНУКіМ) сприятиме систематичній 
пропаганді фольклору засобами масової комунікації, пожвавленню 
зацікавленості народною музикою, зворотнім зв’язком чого стане ак-
тивізація фольклорної пам’яті, і, що важливо, привернення уваги до 
народної творчості молоді і дітей.
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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: 
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Культурна дипломатія – це інструмент зовнішньої політики дер-
жави, який стає дедалі більш вагомим. Він використовується країнами 
Європи та світу для промоції позитивного іміджу держави та популя-
ризації своєї культури за кордоном. 

Україна свій шлях у напряму розвитку культурної дипломатії актив-
но розпочала після Революції Гідності 2013–2014 років. Нині основни-
ми акторами реалізації української культурної дипломатії є Міністер-
ство закордонних справ України та державна установа «Український 
інститут», яка була створена у 2017 році. [8]. Вони активно працюють 
над підвищенням впізнаваності, формуванням позитивного іміджу 
держави, популяризацією української мови та культури за кордоном.

Пандемія COVID-19 та її наслідки мали величезний вплив на роботу 
культурних інституцій по всьому світу, зокрема, в Україні. Перефор-
матування планів, відміна масштабних проєктів, зменшення видатків з 
державного бюджету, тотальна невизначеність стосовно майбутнього 
– лише частина тих викликів, які постали перед ними. Українському 
інститутові, наприклад, внаслідок карантинних обмежень довелось 
змінити плани роботи на 2020 рік, що передбачало повне скасуван-
ня 4 великих проєктів (серед яких – візит українських ілюстраторів на 
Паризький книжковий салон Livre Paris, участь у міжнародній науко-
вій конференції «Conference on Ukraine’s democracy – past, present, and 
future» у США, участь українських музикантів на міжнародному му-
зичному фестивалі «The Great Escape» в Англії, проведення сценічних 
читань сучасної української драматургії в межах Міжнародного теа-
трального фестивалю «Контакт» у Польщі) та перенесення на інший 
період ще 13 великих проєктів [11]. 

Незважаючи на закриті кордони, неможливість проведення заходів 
за участі великої кількості людей, карантинні обмеження різних кра-
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їн та інші перепони, культурна дипломатія лишається одним з пріо-
ритетних напрямів зовнішньополітичної діяльності України. Паузу, 
яку мали інституції на початку 2020 року, Український інститут, для 
прикладу, зміг використати для адаптації до нових реалій та відкрит-
тя нових можливостей. Була розроблена та презентована П’ятирічна 
стратегія Українського інституту на 2020–2024 роки. У ній представ-
лені плани та задачі культурної дипломатії України, етапність розши-
рення діяльності Українського інституту за кордоном. Пріоритетними 
країнами на найближчі 5 років були визначені США, Канада, Велика 
Британія, Франція, Німеччина, Польща, Литва, Китай та Японія. Важ-
ливими – Нідерланди, Австрія, Італія, Угорщина, Сербія, Туреччина, 
Ізраїль, Катар та ОАЕ [10, 32]. Стратегічними цілями роботи Україн-
ського інституту є: «покращення розуміння та впізнаваності України 
серед закордонних аудиторій; забезпечення сталого запиту на фахову 
взаємодію з Україною; зміцнення спроможності гравців української 
культури, освіти, науки та громадянського суспільства до міжнарод-
ної співпраці; посилення замученості України до актуальних світових 
культурних процесів; розширення поля використання української 
мови у світі» [10, 22].

Попри виклики глобального та локального масштабів українська 
культурна дипломатія змогла адаптувати свою діяльність до реалій 
сьогодення. Впродовж 2020 року вдалося реалізувати та презенту-
вати низку проєктів та взяти участь у міжнародних заходах. Ними 
були: Український тиждень на австрійському радіо «Фокус: Україна 
по сусідству»; участь України на міжнародному фестивалі дебютних 
романів «European Festival of the First Novel» у Німеччині (представ-
ник – Тамара Горіха Зерня з романом «Доця»), що мала місце вперше; 
спільний проєкт Українського інституту та медіапроєкту «Ukrainer» 
– серія перекладів історій про Україну польською, чеською та фран-
цузькою мовами [12]; проєкт «Втрачені скарби 1960-х», який презен-
тує життєписи та творчість українських мисткинь-шістдесятниць, 
що зазнали репресій з боку радянської влади та боролись не лише з 
політичним режимом, але й за права жінок [2]; спільний проєкт МЗС 
України, Українського інституту, Міжнародного благодійного фонду 
«Ізоляція» та журналіста, письменника і колишнього політв’язня Росії 
Станіслава Асєєва «ІЗОЛЯЦІЯ: must speak», мета якого – привернути 
увагу до тортур в незаконній в’язниці «Ізоляція», створеній окупаці-
йною владою Росії в Донецьку [6]; створення цифрового порталу про 
Україну для іноземних аудиторій «UKRAINE.UA» [4]; «Рідний Крим» 
– спільний проєкт Українського інституту та медіапроєкту «Ukrainer» 
про долі людей після окупації, порушення прав людини, пересліду-
вання в Криму крізь призму історій 4 відомих кримчан – Ахтема Сеіта-
блаєва, Мустафи Джемілєва, Олега Сенцова та Джамали [9]. 

Активно розвивалися освітньо-наукові проєкти, а саме: презента-
ція аналітичного дослідження «Історія ХХ сторіччя в європейських 
ЗМІ: дослідження медійного наративу стосовно подій, які мають 
вплив на роль України у світових процесах», яке ґрунтується на мо-
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ніторингу провідних видань Британії, Німеччини, Франції, Польщі, 
України та Росії за 2018–2019 роки; серія дискусій про культурну ди-
пломатію України, яку провели МЗС України спільно з Українським 
інститутом; онлайн-конференція «Перспективи викладання та ви-
вчення української мови як іноземної» [12]; спільний проєкт Укра-
їнського наукового інституту Гарвардського університету (HURI) та 
Українського інституту «Ukraїnica: The Primary Database of Ukrainian 
Studies», який є онлайн-порталом, де можливо отримати доступ до 
творів, документів та інших джерел, створених українською мовою в 
перекладі англійською [3]; публікація антології «Київський авангард» 
– збірника партитур та партій композиторів-шістдесятників; спільний 
проєкт «UkraineWorld», Українського інституту та англомовного ме-
діа ГО «Інтерньюз-Україна» – «Ukraine in 2 Minutes», у якому стисло 
розповідається про українську історію та культуру без стереотипів 
та з розвінчанням міфів [12]; розробка Українським інститутом, Киє-
во-Могилянською академією та студією онлайн-освіти EdEra першого 
англомовного онлайн-курсу про Україну «Ukraine: History, Culture, 
and Identities» [5]; дослідження «Історія ХХ ст. в європейських ЗМІ», 
яке аналізує висвітлення історичних подій визначеного періоду, що 
мають вплив на Україну; перший Міжнародний форум культурної 
дипломатії, організований Українським інститутом у співпраці з МЗС 
України, у якому взяли участь фахівці з України та 7 інших країн [12]; 
відео-проєкт Українського інституту та Ukrainian Institute London «10 
речей, які кожен має знати про Україну» про видатних українців та 
важливі історичні події [1].

Серед конкурсних програм, анонсованих та реалізованих Україн-
ським інститутом, були: конкурс проєктних пропозицій для представ-
лення візуальної культури України за кордоном «Ukraine Everywhere»; 
довгострокова Програма підтримки українських студій імені Івана 
Лисяка-Рудницького, яка зорієнтова на посилення вивчення та поши-
рення знань про минуле та сучасне України; спільний проєкт Україн-
ського інституту та Docudays UA «UKRAINIAN SHOWCASE @ Cannes 
Docs» – презентаційна онлайн-платформа українських документаль-
них проєктів, у межах якої презентовано 4 майбутні документальні 
фільми; програми підтримки промоції українських фільмів за кордо-
ном «proMOTION» та виставкових проєктів за кордоном «Visualise»; 
конкурс дизайн-концептів «Український сувенір», покликаний роз-
робити айдентику та дизайн сувенірів, які зможуть використовувати 
дипломатичні установи України за кордоном [12].

У зв’язку з викликами пандемії було переглянуто фінансування 
низки проєктів. Водночас Міністерство закордонних справ Данії ви-
ділило 2,4 млн. євро на створення Дансько-українського молодіжного 
Дому в Києві. Цей проєкт є спільним для Данського культурного ін-
ституту та Данської молодіжної ради. Відкриття Молодіжного Дому 
заплановано на 2021 рік та очікується, що він стане місцем проведення 
культурно-мистецьких подій та простором для обміну думок й збли-
ження двох культур [7]. 
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Попри всі виклики та наслідки пандемії COVID-19, українській 
культурній дипломатії вдалося швидко відреагувати на зміни та адап-
туватися до нових реалій сьогодення. Цей напрям зовнішньої полі-
тики України й надалі лишається одним з пріоритетних та перспек-
тивних, про що свідчить цілий ряд реалізованих проєктів і тих, що 
перебувають на стадії розробки. Важливими аспектами для побудови 
позитивного іміджу України, промоції української культури та мови 
за кордоном є належне фінансування, яке забезпечить можливість по-
дальшого розвитку інституцій культури, та синергія між установами, 
що провадять культурну політику, органами державної влади, освітні-
ми установами, дипломатичним корпусом та іншими зацікавленими 
сторонами.
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МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ 
КУЛЬТУРИ: ПОНЯТТЯ, МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПОНЕНТИ

Серед багатьох компетентностей, що формуються в студентів у 
процесі навчання, однією з ключових у XXI ст. визнано саме медіаком-
петентність. Вміння грамотно розпізнати інформацію, проаналізува-
ти її, бути впевненим у правильності та правдивості інформаційно-
го контенту, а також вміння довіряти та критично ставитися до неї в 
інформаційних потоках сучасності – це все є запорукою формування 
громадянського суспільства, та водночас безпеки держави. Медіаком-
пететність є важливим результатом та характеристикою процесу нав-
чання. Вона полягає в сукупності знань, умінь, навичок та можливо-
стей, які сприяють використанню, критичному аналізу, оцінюванню, 
створюванню та передачі медіаінформації різних форм, жанрів, а та-
кож аналізові складних процесів функціонування медіа в суспільстві 
[2].

Проблемою формування медіакомпетентності майбутніх фахівців 
різних профілів займалися такі вітчизняні та іноземні вчені, як О. Фе-
доров, Р. Кьюбі, Г. Онкович, Л. Найдьонова та інші; проблемами під-
готовки фахівців із застосуванням технологій медіаосвіти займалися: І. 
Жилавська, Н. Кирилова, І. Хижняк, Т. Чаркіна та багато інших. Такі 
вчені, як Є. Міллер, Л. Найдьонова, Г. Онкович, Н. Саєнко, О. Тягло, І. 
Чемерис, О. Янишин та інші, розглядали у своїх дослідженнях пробле-
ми використання матеріалів засобів масової інформації та їх вплив на 
суспільство загалом та особистість зокрема. 

У процесі роботи, було виявлено, що в сучасному світі термін «ме-
діакомпетентність» небезпідставно можливо вважати широко затребу-
ваним. Його статус багато в чому визначається інформаційними умо-
вами суспільства.

У чому ж сутність поняття «медіакомпетентність»? 
Р. Кьюбі використовує термін «медіакомпетентність» – здатність 

використовувати, аналізувати, оцінювати і передавати повідомлення 
в різних формах [3]. У визначенні, даному К. Тайнер, медіакомпетент-
ність постає як «здатність знаходити, оцінювати та ефективно вико-
ристовувати інформацію в особистій та професійній діяльності». У 
цьому трактуванні поняття відзначена потреба в умінні здійснення 
пошуку і збору необхідної інформації, що є дуже актуальним для сто-
ліття інформаційних технологій з великим неконтрольованим пото-
ком інформації, що, насамперед, вимагає аналізу та адекватного оці-
нювання, тобто критичного мислення [4].
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Отже, медіакомпетентність – це здатність і вміння знаходити, оці-
нювати, використовувати, аналізувати, передавати інформацію в різ-
них видах діяльності.

Розглянувши це визначення, можливо виокремити мету медіаком-
петентності особистості, яка полягає в розвитку навичок грамотної 
взаємодії з медіа, творчих i комунікативних здібностей, критичного 
мислення, умінь повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу та 
оцінки медіатекстів, навчання різним формам самовираження за до-
помогою медіатехніки.

Для досягнення мети, яку зазначено вище, виокремлені наступні 
завдання:

• навчитись грамотно «читати» медіатекст;
• розвинути здібності до сприйняття з аргументованою оцінкою 

інформації;
• розвивати самостійність суджень, критичного мислення, пере-

ваг, естетичного смаку;
• розвинути здібності до сприйняття, ідентифікації, інтерпрета-

ції, декодування, оцінці, розуміння, аналізу медіатекстів;
• розвинути комунікативні здібності особистості;
• навчити самовиражатися за допомогою медіа, експериментува-

ти з різними засобами технічного використання медіа, створю-
вати медіапродукти / тексти [1].

Для досягнення мети і вирішення основних завдань визначають 
низку компонентів медіакомпетентності особистості. О. Федоров у 
своїх дослідженнях виокремлює сім різних компонентів медіакомпе-
тентності особистості, які взято за основу:

• мотиваційний (мотиви контактів з медіа і медіатекстами);
• контактний (частота контакту з медіа);
• інформаційний (знання термінології, історії медіакультури);
• перцептивний (здатність до сприйняття медіатекстів);
• інтерпретаційний/оціночний (вміння критично аналізувати 

процес функціонування медіа в соціумі і медіатексти різних ви-
дів та жанрів на основі певних рівнів розвитку медіасприйняття 
й критичного мислення);

• практико-операційний/діяльнісний (вміння вибирати ті або 
інші медіа й медіатексти, створювати/поширювати власні ме-
діатексти, вміння займатися самоосвітою в медійній сфері);

• креативний (наявність творчого початку в різних аспектах ді-
яльності (перцептивній, ігровій, художній, дослідницькій та ін-
ших), яка пов’язана з медіа) [1].

Отже, аналіз теоретичної літератури засвідчив, що медіакомпе-
тентність – це здатність і вміння знаходити, оцінювати, використову-
вати, аналізувати, передавати інформацію в різних видах діяльності. 
Метою медіакомпетентності особистості є розвиток навичок грамот-
ної взаємодії з медіа, творчих, комунікативних здібностей, критично-
го мислення, умінь повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу 
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та оцінки медіатекстів, навчання різним формам самовираження за 
допомогою медіатехніки. Основні завдання спрямовані на розвиток 
здібностей роботи з інформацією, комунікативних здібностей, кри-
тичного мислення, навчання правильно «читати» медіатекст і самови-
ражатися за допомогою нього. Основними компонентами медіакомпе-
тентності особистості є – мотиваційний, контактний, інформаційний, 
перцептивний, оціночний, практико-операційний (діяльнісний) та 
креативний. Виокремлені компоненти багато важать у формуванні 
медіакомпетентності майбутніх фахівців галузі культури.
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АКТУАЛЬНІСТЬ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЕТИКИ 
НАЦІОНАЛЬНОГО В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 
ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ

Глобалізаційні процеси в сучасному світі позначаються на всіх 
галузях життя соціуму та культури і здійснюють свій вплив на обра-
зотворче мистецтво зокрема. У цій сфері глобалізація призводить до 
певних переваг і до відчутних втрат, серед яких можливо назвати від-
хід від самобутніх національних ознак, національного світовідчуття в 
образотворчій діяльності. Але культурно-національне різноманіття є 
беззаперечною цінністю життя сучасного світу, і його збереження є од-
ним з важливих завдань сучасного мистецтва. 
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Отже, тотальна глобалізація підштовхнула зворотній процес – гло-
калізацію, тобто намір зберегти ідентичність кожної локальної спіль-
ності. Розвиток сучасних технологій, їх впровадження в різні сфери 
життєдіяльності людини викликали прагнення певного кола людей 
повернути духовні цінності, пов’язані з історичною та культурною 
спадщиною. 

Питання української ідентичності перебуває в центрі суспільно-на-
укових дискусій з часів отримання Україною незалежності. Прагнення 
українців до національного самоусвідомлення, актуалізація питання 
вибору ними «культурної стратегії» сформувало нові цілі для україн-
ських митців у приведенні до балансу прогресу і традиції.

Усвідомлення художніх форм, прийомів, засобів, через які саме 
український менталітет знаходить своє найбільш органічне втілення, 
допоможе орієнтуватися в шляхах створення нових форм у мистецтві, 
які б гармонійно поєднували традиційне національне і сучасне. Але 
під час пошуку нових форм необхідно враховувати не тільки зовнішні 
ознаки творів національного мистецтва, не тільки використовувати їх 
композиційні засоби, колорит, декор тощо, а й треба ще спиратися на 
глибинні, сутнісні засади їх виникнення. 

Отже, нині актуальною проблемою є узагальнення образу україн-
ця, погляд на його душу як на структуру, що зумовила світогляд нації, 
вивчення найкращих зразків матеріальної та духовної культури Укра-
їни, виявлення соціальних чинників виникнення стилістичних напря-
мів минулого та сучасності, переосмислення їх особливостей з точки 
зору культурології та із світоглядних, філософських позицій.

Для вирішення цієї проблеми буде доцільним дослідити складові 
українського культурно-мистецького простору, виявити поетику на-
ціонального в сучасному мистецтві та його історико-мистецтвознавче 
підґрунтя.

Для розумінням сучасного мистецтва, яке може викликати супере-
чливе враження у випадку незнання контексту та відсутності зістав-
лення різноспрямованих творчих практик з розвитком гуманітарних 
знань, особливо важливі знання культурології, семіотики, філософії, 
що синтезується зі знаннями історії мистецтва та мистецтвознавчих 
методик аналізу творів. Сучасний стан наукових досліджень потребує 
цілісного бачення, комплексного вивчення поетики національного в 
мистецтві. Як зазначає О. Смоліна, «концепт «поетика», який уже міц-
но ввійшов до проблемного поля сучасної культурології, дає можли-
вість інтегрувати результати і методи інших гуманітарних наук, не 
розділяти за вузько дисциплінарними підходами цілісність досліджу-
ваного культурного феномену» [1, 3]. 

Ґрунтовно дослідити окреслену проблематику можливо за допомо-
гою культурологічного аналізу, який дає можливість виявити специ-
фіку образотворчої мови художніх творів, її залежність від світогляду 
автора та її вплив, залежно від сприйняття глядачем. Такий підхід за-
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безпечує цілісне сприйняття творів мистецтва, виявляє їх феномено-
логічну і онтологічну природу. Культурологічні концепції допомага-
ють проявити багаторівневі аспекти картини світу людства взагалі, і 
українського народу зокрема, що значно доповнює результати мисте-
цтвознавчого аналізу. О. Кириченко зазначає, що «культурологічний 
аналіз дає можливість використовувати широкий спектр методологіч-
них підходів, серед яких одним з найбільш продуктивних є метод істо-
рико-культурної реконструкції з включенням етнокультурного мето-
ду і метод культурного синтезу» [2, 72].

Також мистецтвознавчий метод дослідження допоможе розумін-
ню закономірностей створення художніх творів, вмінню виявляти 
характерні для них стильові формальні ознаки і їх змістовий смисл, 
пізнанню шляхів створення художнього образу, якими керувався ав-
тор, визначенню особливостей, притаманних саме українському наці-
ональному мистецтву.

Для реконструкції картини світу культури українського етносу та 
аналізу поетики його мистецтва, доцільно застосувати структурно-се-
міотичний метод мистецького твору, який «використовує точні ме-
тоди дослідження мови мистецтва,<…>допоможе розкрити у творах 
відображення знакової природи творчості» [2, 71].

Через порівняльно-історичний метод сумісно з проблемно-логіч-
ним та типологічним методом наукових досліджень є можливість ін-
терпретувати твори мистецтва минулого в контексті сучасної худож-
ньої практики. 

За висловом В. Лихваря, «використання герменевтико-методологіч-
ної моделі, як науки про розуміння, тлумачення та інтерпретацію тек-
стів, методологію пізнання феноменів гуманітарної культури забез-
печить осягнення образної мови творів мистецтва, стильових засобів 
відображення ідеї художніх творів, духу епохи, у якій твори мистецтва 
створено, та індивідуальності автора твору» [3, 53]. Можливості герме-
невтики, як напряму у філософії та сукупності методологічних поло-
жень і принципів, допомагають декодувати інформацію й на цій осно-
ві формувати в людини самосвідомість і самоідентичність за сучасних 
соціокультурних умов, що набуває особливо важливого значення при 
аналізі творів мистецтв. Наприкінці XX – початку XXI ст. відбулося не 
лише гігантське збільшення візуальної інформації, але й принципові 
зміни її форм. Тому ґрунтовний аналіз саме інформаційно-знакової 
структури стає все актуальнішим у контексті розвитку цивілізації й 
комунікаційних технологій.

Поєднання сучасного способу життя з історичним корінням необ-
хідне людині для відчуття власної самодостатності, своєї нероздільнос-
ті зі світом, буттям, визначення «свого місця» у цьому світі. Бо універ-
салізація багатьох аспектів життя, зокрема культури і, як її складової, 
мистецтва, призводить до втрати людиною ціннісних орієнтирів, того 
стрижня, який підтримує її протягом життя, дає сили, відчуття гар-
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монії світу тощо. Як зазначає М. Бровко, панівна нині псевдокультура 
«здатна дуже часто надпотужно впливати на людину, суспільство, але 
водночас володіє таким потенціалом, який не здатний сприяти всебіч-
ному і гармонійному розвитку особистості» [4, 22]. 

Дослідження глибинних пластів національної культури та екстра-
поляція результатів дослідження  на сучасне мистецтво допоможе по-
верненню та збереженню самоідентичності та задоволенню духовних 
потреб української нації.
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ПОДІЄВА КУЛЬТУРА ЯК МЕТОД СТРУКТУРУВАННЯ 
ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ МАЛИХ МІСТ

На різних етапах розвитку людства функціонування та розвиток 
малих міст визначалися змістовою насиченістю їхнього ландшафту 
– наявністю в ньому парків, вулиць, закладів культури, ярмаркових 
майданів, рекреаційних зон тощо, тобто їхньою візуальною інтерпре-
тацією (Ш. Зукін).

Провідною ознакою культури малого міста в найближчому май-
бутньому стане подієва культура, яка, візуально репрезентуючи міське 
середовище та його значущість для містян, здатна суттєво вплинути на 
процеси соціальної ідентифікації мешканців міста. Подієва культура 
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насичена потужним смисловим контекстом, акцентування на якому 
обумовлює виразність сприйняття певного складового елемента місь-
кого простору або ж, навпаки, зводить його значущість нанівець [6, 64].

Основними формами подієвої культури є різноманітні фестивалі, 
міські свята, карнавали, відкриття стадіонів, креативних просторів, 
торговельно-розважальних центрів, ресторанів та готельно-відпочин-
кових комплексів, наявність яких ніби «маркує» повсякденне життя 
мешканців міста. Подієва культура, коригуючу візуальну структуру 
малого міста, спрямована не лише на об’єднання різних культурних, 
соціальних та етнічних груп, але й на творення нових культурних 
ідентичностей та креативних кластерів.

По суті, подієва культура малого міста виконує дві надважливі еко-
номічні функції:

• формує міський простір, у якому фінансові інвестиції залежать 
від виробництва культурних смислів;

• формує символи та значення, які, виступаючи засобом соці-
альної ідентифікації, виконують, водночас, ряд комерційних 
завдань.

З кінця ХХ ст. подієва культура в усьому світі використовується 
задля зміцнення привабливості малого міста й спрямована, з одного 
боку, на формування культурного простору міста для взаємодії в ньо-
му різних соціальних груп, а з іншого, – на творення візуального, імі-
джевого образу міста. Як зазначає Ш. Зукін, «культура додає бренду 
ореол осмисленості та стабільності … «культурний» ландшафт може 
стати в найближчому майбутньому першим у цілому ланцюжку това-
рів» [4, 48].

Важливу роль у візуальній репрезентації малих міст відіграє збере-
ження історичної спадщини – архітектури, історичних районів міста, 
культурних традицій та обрядів. Наприклад, Ренійською ОТГ у 2019 
році було реалізовано «Дунайську мультинаціональну культурну ре-
зиденцію «Danube HQ». Як зазначається в проєктній документації, ме-
тою створення культурної резиденції стало «збереження й просування 
багатонаціональної культурної спадщини», а також «розвиток інвес-
тиційної та туристичної привабливості малого міста із збереженням та 
популяризацією унікальної культурної мультинаціональної спадщи-
ни Дунайського регіону, її інтеграції в культурний континуум Украї-
ни» [7]. Розташування культурного простору на літньому майданчику 
в парковій зоні прикордонного міста, дало можливість організувати 
й запровадити ряд визначних подій локального значення (фестивалі, 
виставки, перформанси, освітні заходи). Тобто, ефективність від реа-
лізації подібних подій подвійна: і культурно-мистецька, і суто еконо-
мічна.

Наведений вище приклад у вітчизняній культурній практиці непо-
одинокий. Наприклад, позиціювання української ковбаси як визнач-
ної пам’ятки української культури, привернуло увагу представників 
культурної індустрії Любашівської ОТГ, на території якої відбувся 
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фестиваль-ярмарок «Любашівка – столиця української ковбаси». Як 
зазначив голова с. Любашівка Г. Павлов, «в організації фестивалю 
ми ставили двоєдину мету – сприяти відродженню кращих традицій 
наших пращурів, що з давніх-давен славились умінням виготовляти 
ковбаси неперевершених смакових якостей, та націлити старостин-
ські округи громади на підтримку малого бізнесу, оскільки це є запо-
рукою збільшення надходжень до бюджету ОТГ, поліпшення якості 
життя сільських родин, розвитку культури та інвестиційної прива-
бливості нашого краю» [5]. Прикметно, що поціновувачі автентичних 
українських традицій мали змогу насолоджуватись не лише виробами 
«ковбасних» майстрів, але й витворами гончарного, декоративно-при-
кладного, образотворчого мистецтва; відвідати майстер-класи, турнір 
з шахів або взяти участь у різноманітних фестивальних конкурсах (но-
мінації «Найкращий торт – ковбаса», «Фантазії осені», «Найдовша ков-
баса фестивалю»). Проведення «ковбас-фесту» супроводжувалося ви-
ступами народних вокальних та хореографічних колективів із різних 
міст України, конкурсно-розважальною програмою «Повний розков-
бас», спектаклем-концертом «Козацька легенда», поросячими перего-
нами, ярмарковою дискотекою та іншими розвагами. Задля реалізації 
основної мети ОТГ – перетворення Любашівки в столицю української 
ковбаси – розпочато створення музею ковбасних виробів.

Схожий проєкт було реалізовано й у м. Вилкове, у якому відбувся 
фестиваль гастрономічної спадщини «Дністровські гостини», супро-
воджуваний виступами фольклорних колективів, різноманітними 
розважальними конкурсами, виставками-презентаціями традиційних 
регіональних страв «Дністровський салон смаку», відкриттям еко-мар-
кету «Своє! Свіже! Сезонне!». Як зазначається організаторами свята, 
«фестиваль стане ланкою, яка сприятиме встановленню партнерства 
між усіма учасниками бізнес-середовища, залученими до гастрономіч-
ного туризму» [9]. Його метою є «просування знакового для Дунай-
ського регіону продуктового асортименту та сукупності гастрономіч-
них традицій як туристичного бренду», «зміцнення «гастрономічного 
патріотизму» та збереження культурного коду, пов’язаного і з при-
готуванням страв, і з формуванням національної ідентичності» [там 
само].

Народні гуляння «Дністровська вертута», парад візочків, перегони 
на тачках, парад дітей, турнір Бейблейд, змагання дворових команд 
«Спорт у кожен двір», свято «Ретро FM. Біляївка-80х» – це далеко не 
повний перелік подій, що проходять у невеличкому містечку Біляївка 
Одеської обл. [8].

Наскільки потужний потенціал має подієва культура, можливо 
простежити на прикладі проведення Оpen air етнофестивалю «Чу-
мацький шлях», що був організований у громаді Лиманського району 
восени 2019 року, тобто, у період, коли життя в курортному містечку 
завмирає до наступного літа. І саме подієві активності стали ефектив-
ним засобом комунікування в публічному просторі міста. «Саме ко-



175

ФІЛОСОФІЯ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

мунікування, бо творити події будь-якого характеру без відгуку міс-
цевості – це велика і постійна помилка людини» [2]. В основі проєкту 
– ідея відродження культурної та історичної спадщини Куяльницько-
го лиману – території, звідки в далеку подорож відправлялися чумаки 
зі своїми обозами. «Саме там, де вони проходили, громада єднає людей 
і привертає увагу до стану лиману, запрошує до діалогу про його по-
дальше життя. Яким воно буде? Чи усвідомлюємо ми, що абсолютно 
все може зникнути будь якої миті?» [там само].

У межах фестивалю було реалізовано два взаємопов’язані проєкти: 
«Складні з’єднання» (куратор – Оксана Канівець) та ленд-арт «Паву-
тиння» (куратор – Сергій Лиховид). Рефлексією першої події стали 
взаємовідносини людини із навколишнім світом, підкреслена непов-
торність та самобутність кожної особистості; другої події – «колектив-
на творчість, де кожен художник (павук) може проявити себе індивіду-
ально, при цьому будучи частиною однієї картини» [2].

Отже, подієва культура спроможливо поєднати непоєднуване: ма-
сові розваги й підприємництво, культурницькі проєкти й бізнесові 
ідеї. Встановлення партнерських відносин між представниками ко-
мерційних кіл та культурних індустрій дає можливість суттєво впли-
нути на процеси соціальної й культурної ідентифікації малих міст, 
зокрема, трансформації усталених практик у споживчу «оазу» поціно-
вувачів української культури та туристів. Так, брендом й стратегічним 
напрямом розвитку Шабської ОТГ стали етнотуризм та виноградар-
ство, Кілійської – транскордонний туризм; району Куяльницького ли-
ману – курортна зона; м. Вилкове – гастрономічний туризм; м. Анань-
їва – культурно-історична спадщина. Вдалі спроби використовувати 
подієву культуру для створення сприятливого економічного розвитку 
підтверджують думку Ш. Зукін, яка переконана: «у символічній еко-
номіці поєднуються дві принципово важливі для матеріального життя 
міста виробничі системи: виробництво простору, в якому фінансові 
інвестиції взаємодіють з культурними змістами; і виробництво симво-
лів, які є валютою комерційного товарообігу та мовою соціальної іден-
тифікації» [4].

Зазначені шляхи застосування подієвої культури є виразним при-
кладом культурного структурування міського простору, його дина-
мічного культурного розвитку. Потенціал трансформування подієвої 
культури в прибуткову туристичну індустрію, здатну інтегрувати різ-
ні соціальні й етнічні групи, сприяти культурному опануванню пу-
блічних просторів міста, спонукає до соціально-культурної активізації 
місцевого населення та виникнення нових культурних практик.
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ІГРИ, У ЯКІ ГРАЮТЬ СУЧАСНІ ДІТИ

Сучасний розвиток суспільства визначається стрімким економіч-
ним, політичним, соціальним і, найголовніше, інформаційним роз-
витком. Визначаючи ці складові суспільного буття, потрібно зауважи-
ти, що відповідно до них змінюється і ставлення людини до вільного 
часу. Якого, у результаті інтенсивного навантаження, все менше і мен-
ше залишається в людини. Це дає змогу переоцінити надбання мину-
лого і визначити вектор розвитку в майбутньому. Що є принциповим 
для подальшого розвитку культури суспільства.

Важливим питанням залишаються стосунки між батьками і їх діть-
ми. Адже в результаті великого навантаження, часу для спілкування 
між поколіннями залишається менше. І доволі часто замість прямого 
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спілкування дорослі замінюють його спілкуванням віртуальним. На-
приклад, замість пограти з дитиною батьки кажуть: «… візьми теле-
фон – пограйся, або візьми планшет – подивись щось…!». 

Ця тенденція пояснюється тим, що батьки сучасних дітей належать 
до покоління, яке перестало грати. Їх дитинство пройшло без вели-
кої кількості ігор, або було насичене освітніми елементами. Саме тому 
батьки не грають зі своїми дітьми, вони частково самі не вміють це ро-
бити.

Ще однією характерністю сучасного суспільства є спрямування ді-
тей на ранній успіх і досягнення. Якомога раніше навчити читати, пи-
сати, рахувати тощо. А в шестирічному віці на перший план виходить 
навчальний процес. Хоча за умов «нової української школи», цей про-
цес проходить в ігровій формі, мотиваційна частина дещо змінюється 
і визначається певним соціальним статусом та заохочувальними еле-
ментами. Що так само впливає на характеристику гри загалом і пере-
творює її в обов’язкову. А без повноцінного вікового ігрового періоду, 
подальший розвиток особистості зазнає певних ускладнень. 

Ще однією особливістю суспільства у ХХІ ст. є віртуальні ігри та те-
лебачення, які замінили сучасним дітям ігри з однолітками. Звісно, що 
вони дуже привабливі для дітей тому, що дають відчуття господаря 
становища, можливо в будь-який момент закінчити або почати заново 
гру, можливо бути героєм, переможцем і до того ж з мінімальним до-
кладанням зусиль. Досягти того ж ефекту в реальному житті, граючи 
в ігри з однолітками, значно складніше, тому дуже велика кількість 
дітей свідомо реальні ігри заміщують віртуальними.

У подальшому житті діти задля отримання схвалення з боку одно-
літків починають грати в жорсткі та небезпечні ігри. Так, у своїй статті 
Катерина Тищенко визначає ряд віртуальних ігор, де пропагуються 
жорстокість, статеві вподобання тощо. «…Найбільше вразило авторку 
... зовсім «свіжа» іграшка «The darkness 2», яка дає можливість дитині 
розірвати противника навпіл, відрубати йому половину тіла, вирвати 
серце, прогризти тулуб своїми зміями-помічниками, ще й періодичні 
вставки із психлікарні, де нібито насправді знаходиться головний ге-
рой, створює відчуття, що світ і справді збожеволів» [2].

Отже, для визначення певних алгоритмів зміни відношення дити-
ни до гри, потрібно усвідомити, що по перше, гра є всюди. Певні дії, 
які можливо назвати іграми, притаманні тваринам. А саме грайливі 
особини більше пристосовані до життя: чим частіше тварини грають, 
тим сильніше в них розвинений лобовий відділ кори головного мозку. 
Він відповідає, зокрема, за когнітивні функції: увагу, пам’ять, візуаль-
но-просторове сприйняття. Тобто, у тих, хто більше грає, краще роз-
винені, наприклад, здатність планувати майбутнє і відрізняти важливе 
від несуттєвого. 

По-друге, гра – є одним з найдавніших видів людської діяльності. 
Саме грі, відводиться ключове значення в трансляції досягнень куль-
тури підростаючим поколінням. Тож гра виникла раніше самої куль-
тури, як стверджував у своїй фундаментальній праці «Людина, що 
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грає» (Homo Ludens,) історик і філософ культури Йохан Хейзінг. Він 
вважає гру первинним імпульсом людської історії, який неможливо 
пояснити ніяким біологічним аналізом [3]. Однак, дослідження теорії 
дитячої гри розглядали закономірності її розвитку за аналогією з грою 
тварин, так як були впевнені в інстинктивно-біологічній природі гри, 
її природжений характер [4]. Саме в XIX ст. почала складатися теорія 
ігор як окремий напрям. 

Отже, щоб привчити дитину до гри, дорослі самі повинні навчи-
тись грати. Згадати, як вони це робили в дитинстві. Адже участь до-
рослих в іграх дітей може бути різною. 

Тож, дорослі повинні знати, що: дитина дуже радіє хвилинам, по-
дарованим їй батьками у грі; грою можливо захопити, змусити грати 
не можливо; природа гри передбачає наявність абсолютної добровіль-
ності, вона перестає бути грою, якщо присутній примус; непотрібно 
пояснювати дитині, як треба грати, а грати разом з нею, приймаючи 
позицію партнера, а не вчителя; рівний, спокійний, доброзичливий 
тон рівного за грою партнера втілює дитині впевненість у тому, що її 
розуміють, з нею хочуть грати; своєчасний перехід дитини до більш 
складних способів гри, використовуючи для цього її особливі форми 
і розгортаючи відповідним чином її сюжет; дитина повинна навчити-
ся узгоджувати ігрові дії з партнерами-однолітками, тому не потрібно 
прагнути весь час вгадувати напрям її думок; партнери у грі повинні 
пояснювати смисл ігрових дій один одному і стимулювати до цього 
дитину.

Отже, унікальною властивістю гри, що підтверджує родову по-
требу дитини до гри, є, насамперед, те, що дітей не потрібно вчити 
грати (хоча, зрозуміло, у межах організованого педагогічного проце-
су передбачається створення необхідних умов для оволодіння дітьми 
основних навичок ігрової культури) і, саме головне, не потрібно зму-
шувати їх грати. Як правило, діти грають спонтанно, охоче, з великим 
задоволенням, не переслідуючи ніяких певних цілей. Вочевидь, ігри – 
це невичерпне джерело можливостей розвитку, навчання, виховання, 
і невичерпне джерело ризиків (на жаль, багато ігор можуть становити 
реальну небезпеку для фізичного, духовного та інтелектуального здо-
ров’я людини). Тож дорослим потрібно, передусім, навчити дитину 
гратись і грати разом з нею.
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РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ РОЗПИСУ 
ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМУ

Розпис православного храму як один із видів церковного мистецтва 
є мистецтвом релігійним, тобто побудованим на вірі. Чи може воно 
взагалі бути об’єктом вивчення для науки або ж воно є повністю ірра-
ціональним і не може мати логічного обґрунтування? 

Раціональність, у тих чи інших формах, є загальнолюдською влас-
тивістю, притаманною різним сторонам людської активності, зокрема 
й мистецтву, якому властиві логіка, осмисленість, тяжіння до законів 
форми. Раціоналістичне ядро є стрижнем культури. Раціональне мож-
ливо розглядати як універсальну категорію, яка охоплює чисту логіку 
в класичному та сучасному мисленні, а також навіть деякі форми міс-
тичного досвіду [1, 7–21]. Згідно з П. Гуревичем, раціональність пояс-
нюється як певна структура, яка має внутрішні особливості й закони. 
Йдеться про специфічну впорядкованість, яка притаманна різним 
формам духовної діяльності, зокрема й не науковим. Ця особлива ор-
ганізованість, логічність, протистоїть безструктурності, хаотичності, 
принциповій «невимовності» [1, 7–21]. 

Оскільки церковне мистецтво є мистецтвом релігійним, йому ча-
сто відмовляють у раціональності через те, що релігія ґрунтується 
на вірі (релігійна віра апріорі визнається ірраціональною). Водночас 
традиційному монументальному церковному живопису властива над-
звичайна впорядкованість. Храмовий розпис, як один з найдавніших 
видів церковного мистецтва, за своїм змістом є однією із форм Священ-
ного Переказу. Якщо говорити про програму розпису православного 
храму, то вона суворо регламентована канонами православної цер-
кви. Зокрема, церковне образотворче мистецтво є антропоморфним, 
оскільки особливе значення в ньому має догмат Боговтілення. Немає 
ікон-пейзажів або ікон-натюрмортів. Церковному мистецтву не влас-
тиві будь-які абстрактні форми. 

Раціональність релігійного розпису протистоїть пристрастям та 
емоціям людини. Драматизм в іконографії можливо зустріти дуже 
рідко. Відсутність інтенсивних жестів у монументальному церковно-
му живописі також вносить упорядкованість, бо в ритмі східно-хрис-
тиянського образотворчого мистецтва важливим моментом є «зупи-
неність». Раціональність розпису храму проявляється також у його 
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літургійності. Фреска за своїм призначенням є літургійною, оскіль-
ки вона є невід’ємною частиною літургійного простору – храму – і 
обов’язковою учасницею богослужіння [3, 177]. Іконографічні сюжети 
часто гуртуються на літургійних текстах.

Водночас храмовий розпис є ірраціональним, тому що Сам пред-
мет віри ірраціональний, невидимий, духовний. Краса – це централь-
на ідея християнської естетики, оскільки в християнському богослов’ї 
Краса – це одне з імен Бога. Вона надсутністна і «надсвітова», тобто 
трансцендентна всьому чуттєвому [2, 77].

П. Гуревич пише, що в культурології та філософії до ірраціональ-
ності можливо зарахувати весь той духовний досвід, який не підля-
гає впорядкуванню та який не можливо осягнути розумом. Оскільки 
спектр культури невичерпний, то він не вичерпується раціональні-
стю, розумністю. Її джерело – не лише свідомість. Культура всеосяжна. 
Багато її форм народжені несвідомим пластом людської психіки, натх-
ненням, грою уяви, емоційною чуйністю [1, 7–21]. 

Якщо в римському католицькому церковному живопису естетична 
складова явно переважає над духовною, то східно-християнська ікона 
не стільки зображує, скільки являє. Акцент образотворчого церковно-
го мистецтва зосереджений на внутрішньому, а не на зовнішньому. За-
разом відчуженість від зовнішнього світу містить і заклик до важкого 
внутрішнього подвигу під час земного життя. Згідно з Візантійським 
іконописним каноном, який був прийнятий на Сьомому Вселенсько-
му Соборі 787 року, образи повинні уособлювати собою неземну суть, 
натхненність і божественність [8, 645–660]. Основна мета такого мисте-
цтва – споглядання. Воно вимагає зосередженості розуму, звільнення 
від зовнішніх вражень, які перешкоджають, за словами святих отців, 
споглядання Бога «розумними очима». 

Християнське мистецтво, зокрема і храмовий розпис, символічно. 
Згідно з преподобним Максимом Сповідником, «... символічне спогля-
дання того, що можливо осягнути за допомогою видимого, є духовна 
наука і осягнення зримого за допомогою незримого» [6, 684]. 

Ірраціональність характерна для сприйняття часу в розписі право-
славного храму. Іконографічним сюжетам далеко не завжди властива 
хронологічна послідовність: вони існують і переживаються паралель-
но, оскільки їх значущість рівнозначна для вічності. Так, наприклад, 
поруч можуть бути написані Різдво Іоанна Предтечі, Усікновення 
глави Іоанна Предтечі і Хрещення Господнє. Аналізуючи особливості 
сприйняття минулого і культурної пам’яті в ортодоксальній христи-
янській традиції О. Смоліна зазначає, що поняття «минуле» тут вида-
ється не хронологічним, але якісним. У цій традиції не можливо про-
стежити етапи, які безповоротно минули, були пройдені і подолані [7, 
101–102].

На думку митрополита Іларіона (Алфеєва), храмовий розпис міс-
тичний і тому теж ірраціональний. Він нерозривно пов’язаний із ду-
ховним життям християнина, з його досвідом Богоспілкування, доти-
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ку до горнього світу. Особистий духовний досвід художника не може 
не відображатися в розписі храму [3, 183]. 

Ірраціональність деякою мірою властива постатям святих: їхні об-
личчя зображуються реалістично, індивідуально, портретно, чітко, а 
тіла – площинно і схематично. Слід зазначити, що в східно-христи-
янському образотворчому мистецтві немає тіней, тому що їх немає в 
Царстві Божому. В образах святих відображається Божественна при-
сутність. Сприйняттю простору в східно-християнському образотвор-
чому мистецтві також властива ірраціональність, завдяки використан-
ню золотого або білого фону, оскільки лише такий фон може дати 
ефект нескінченної просторовості (хоча зустрічаються й інші кольо-
ри: жовтий фон використовується як аналог золотого). Золотий колір 
символізує колір Царства Божого, Божу присутність, світло вічності та 
благодаті. Це неземне світло горнього світу [9].

Якщо йдеться про розуміння раціональності/ірраціональності в 
християнстві, то це питання тісно пов’язане з проблемою розуміння 
відносин віри і розуму, яка в західній і східній богословсько-філософ-
ській традиції вирішувалася по-різному. Для заходу характерною була 
філософська проблема ще в перші століття християнства в Климен-
та Олександрійського і Тертуліана. Так, Климент Олександрійський 
стверджував гармонію віри і розуму: «Віри не може бути без знання, 
так само як і знання без віри» (Стромати, V, 1, 3). У той же час Тертулі-
ан вказував на повну їх протилежність: «Вірую, бо абсурдно» [5].

Філософствування у Візантії було не настільки виразне, як на Захо-
ді, де філософський (раціональний) спосіб мислення часто протистав-
лявся релігійному (ірраціональному) розумінню Бога (вірі). Філософія 
на православному сході була тією ж релігією, як про це сказав препо-
добний Іоанн Дамаскін: «... філософія є любов до мудрості; Бог же є 
справжня мудрість. Тому справжня філософія є любов до Бога» [4, 57]. 
Віра часто порівнюється східними отцями Церкви з тілесним зором: 
так само, як природно для людини бачити зовнішній світ, а сліпота 
– це хвороба, так і віра в Бога – так само природна для людини, а не-
віра – це викривлення, результат дії первородного гріха. Такий спосіб 
розуміння співвідношення віри і розуму, безумовно, вплинув на схід-
нохристиянську традицію храмових розписів.

Отже, про раціоналістичність храмового розпису свідчать його впо-
рядкованість, організованість і логічність, підпорядкованість церков-
ним канонам, антропоморфність і відсутність абстрактних зображень, 
літургійність та те, що він ґрунтується на богослужбових текстах. 
Водночас монументальний церковний живопис є ірраціональним, 
оскільки Сам предмет віри ірраціональний, невидимий, духовний. 
Акцент у церковному мистецтві зосереджений на внутрішньому, а не 
на зовнішньому, його мета – споглядання. Це мистецтво глибоко сим-
волічно і містично. Ірраціональність у розписі православного храму 
характерна для сприйняття часу і простору, деякою мірою властива 
зображенням святих. Два різних підходи до розуміння проблеми спів-
відношення віри і розуму знайшли відображення в монументальному 
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церковному живописі: у західній християнській традиції для розпису 
властива інформативність, тоді як у східній – розпис не стільки зобра-
жує, скільки являє.
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УМОВИ ТА ЗАСОБИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ У СФЕРІ 
ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ: РОЗВИТОК САМОВЛАДАННЯ, 
ПОВАЖНОСТІ, РОЗУМІННЯ ТА ЕМПАТІЇ

Зміни в сучасному суспільстві сприяють модернізації системи 
освіти. Її перехід на нову ступінь розвитку вимагає зміни методів та 
принципів навчання та виховання. Нині перед наукою стоїть про-
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блема вивчення та виявлення системи психолого-педагогічних умов 
та засобів формування культури толерантності в процесі професій-
ної підготовки студентів. Не менш важливою проблемою є виявлення 
можливостей навчально-виховного процесу впливати на формування 
толерантності в студентів. 

Проблема формування толерантності в професійному і в загально-
людському масштабах, була визнана актуальною в 1995 році Генераль-
ною Асамблеєю ООН. Для її розв’язання міжнародне співтовариство 
розпочало кампанію з мобілізації суспільної думки на забезпечення 
довгострокового впливу в усіх сферах, пов’язаних з освітою, з питань 
толерантності. Ця тенденція відображена в «Декларації принципів то-
лерантності», яка підписана 16 листопада 1995 року 185 державами — 
членами ЮНЕСКО, включаючи й Україну. У документі вказано, що 
«політика та програми в галузi освiти повиннi сприяти полiпшенню 
взаєморозумiння, зміцненню солiдарностi й толерантностi у спiлку-
ваннi, як мiж окремими особами, так i мiж етнiчними, соцiальними, 
культурними, релiгiйF ними i мовними групами та нацiями» [1]. 

Отже, формування толерантності та установок толерантної свідо-
мості є певною умовою успішного розвитку сучасного поліетнічного 
суспільства, і певним соціальним замовленням системі освіти.

Толерантність – це терпляче ставлення до інших людей, повага дум-
ки іншого, вміння прислухатися, зрозуміти іншу людину; це особи-
стісна властивість, яка проявляється в спілкуванні і полягає в самовла-
данні, поважності, розумінні, емпатії до інших людей, навіть якщо їх 
думки, упередження, расова або релігійна приналежність відмінні 
від власних. Толерантність актуалізується також під час виникнення 
конфлікту, в умінні його уникати або вирішувати конструктивним, 
мирним шляхом, у недопущенні будь-яких образливих або насиль-
ницьких дій. Причому толерантність – це не вроджена, а набута якість 
особистості.

У змісті поняття «толерантність» А. Асмолов [3, 7] виокремлює три 
основних аспекти: один пов’язує це поняття з стійкістю, витримкою, 
інший – з терпимістю, третій – з допуском, допустимістю, допустимим 
відхиленням. У контексті зазначеної теми можливо виокремити ще й 
четвертий аспект, який саме пов’язаний з вихованням, навчанням і є 
не менш важливим, ніж три попередні.

Основним джерелом формування толерантної особистості сту-
дентів вузу є система загальнолюдських цінностей. Саме вона містить 
величезний духовно-моральний потенціал, закликає людей до терпи-
мості, милосердя, співчуття, культурі світу і гуманізму по відношенню 
до окремих країн, народів і до кожної людини.

Пошук форм і методів толерантного виховання студентів засобами 
навчальних і позанавчальних занять повинен починатися з розроб-
ки морального змісту навчального курсу, що вимагає обліку багатьох 
чинників: статусу навчального закладу, теоретичної концепції систе-
ми виховання, особливостей змісту навчальної дисципліни.
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Формування толерантності має будуватися з урахуванням наших 
власних реалій, особливостей наших традицій і культури, але, голов-
не, готовність людей до тих чи інших змін і особливостям об’єктивно 
сформованих умов. Програми в галузі освіти повинні сприяти покра-
щенню взаєморозуміння, зміцненню терпимості у відносинах між ок-
ремими людьми і між різними групами (віковими, етнічними, соці-
альними, культурними, релігійними). З цією метою важливо ввести в 
програму вузів відповідні аспекти розгляду толерантності.

Одним з важливих принципів толерантності є вміння примусити 
себе, не примушуючи інших, що має на увазі не примус, насильство, 
а лише добровільне, усвідомлене самообмеження. Для того, щоб фор-
мувати толерантність студентів, викладач сам повинен володіти цією 
якістю. Здатність власною поведінкою і прикладом залучити інших на 
позиції толерантності є необхідною для викладача, і вельми важливою 
для розвитку толерантності.

Дослідження проблеми засвідчило, що для формування толерант-
ності студента необхідно враховувати психологічні особливості сту-
дентського віку, мікроклімат у навчальній групі, у навчальному за-
кладі, особливості студентського колективу загалом і окремих груп: 
особливості особистостей, які утворюють групи, авторитетних студен-
тів, лідерів, взаємини між навчальними групами і всередині них, пере-
важаючі в групі мотиви, настрої, інтереси, норми поведінки, ставлен-
ня до професії, оволодіння нею, наявність «культу навчання». 

Під час роботи зі студентським колективом, важливо враховувати 
особливості побутового влаштування студентів: харчування, фінансо-
ве становище, задоволення культурними запитами, заняття спортом. 
Великі можливості в процесі формування толерантної особистості 
студентів закладені в таких формах занять, як ділові та рольові ігри, 
диспути, конференції, семінари, панорами тощо.

У центрі уваги повинен знаходитися студент з його інтересами, рів-
нем толерантної самосвідомості, толерантного ставлення до оточую-
чих, толерантної поведінки і толерантною культурою.

Використання виховних можливостей навчальних занять у закладі 
вищої освіти при формуванні толерантної особистості студентів до-
поможе визначити їх подальшу орієнтацію, їх вибір пріоритетного 
мирного співіснування і взаєморозуміння, а не конфліктів. Культуру 
спілкування, толерантну поведінку, високий рівень моральності ви-
значають вихованість будь-якої людини, і для сучасного навчального 
закладу це повинно стати одним з якісних показників розвитку освіти. 
Перспективи подальших розвідок повинні містити вивчення засобів 
та методів формування в сучасної молоді толерантності, особливо в 
сучасній Україні.
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ФЕСТИВАЛЬ ЯК ФОРМА СУЧАСНОЇ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ РЕГІОНУ

У сучасній подієвій культурі України вагоме місце належить фести-
валю (фр. festival – свято, лат. festivus – святковий, веселий). Це масо-
ве художнє дійство, що передбачає огляд досягнень у галузі культури 
(традиційної, сучасної, побутової, подієвої, гастрономічної, сільської, 
міської, молодіжної тощо), мистецтва (народного, професійного, окре-
мих митців, професійних чи аматорських художніх колективів), закла-
дів дозвілля, населених пунктів тощо. 

Багатогранна природа фестивалю була і залишається предметом 
зацікавленості науковців. Зокрема, у роботах 70-80-х років минулого 
століття були закладені теоретичні основи фестивалю (Д. Генкін, К. 
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Жигульський, І. Шароєв), що ґрунтувалися на основі святкової події. 
Активні дослідження фестивалів в Україні припадають на останнє 
десятиріччя. У контексті  розвідки цікавими є дослідження: С. Витка-
лова (аналіз фестивальної практики Рівненщини), С. Білоус (розвиток 
фестивального туризму на Львівщині), О. Лапчук (фестивальне життя 
Луцька на зламі тисячоліть), О. Литовки (фестивальний рух України 
періоду незалежності), А. Пискач (нефольклорні тенденції фестиваль-
ного руху у культурному житті України кінець XX – початок XXI ст.), 
І. Трунової (деякі аспекти проведення культурно-мистецьких фести-
валів у Хмельницькій обл. початку ХХІ ст.), С. Чернецької (фестивалі 
фольклору в соціокультурних процесах України кінця ХХ – початку 
ХХІ ст.), О. Яковлєва (фестивальний рух як чинник інтеграції та збере-
ження національного культурного ландшафту).

У світлі викладеного вище здійснено дослідження фестивальної 
практики Західних областей України (Волинська, Львівська, Рівнен-
ська) періоду незалежності. Поява численних фестивалів у регіоні ви-
кликана активізацією соціально-культурної практики, успадкуванням 
та розвитком традиційної культурної та історичної спадщини, впро-
вадженням ефективних технологій управління та організації дозвіл-
ля населення (менеджмент, маркетинг, зв’язки з громадськістю), роз-
витком туризму та креативних індустрій, формуванням культурного 
простору територій (традиційних та урбанізованих). 

Фестивальну палітру регіону представляють різні види фестивалів: 
• народної творчості (різдвяно-новорічного, весняного фолькло-

ру, інструментальної музики, народної хореографії, пісні, де-
коративно-прикладного мистецтва, дитячого фольклору, ігро-
вого фольклору); 

• традиційної культури (святково-обрядових традицій, народних 
ремесел, вітряків; історії, культури і побуту населених пунктів); 

• традиційної та сучасної кухні (картоплі, чорниці, вареників, де-
рунів, млинців, меду, сала, свято поліської кухні, день гарячого 
казана, шоколаду, пива, пампуха, кави); 

• мистецькі (поетичні, музичні, танцювальні, театральні, обра-
зотворчого мистецтва тощо).

За географічним чинником і масштабністю фестивалі поділя-
ються на місцеві, регіональні, всеукраїнські та міжнародні. Усі вони 
є важливою культурною подією села, міста, району, регіону, країни. 
Тим самим фестивалі є привабливими  для місцевих жителів (зміс-
товне проведення дозвілля) і гостей (туристів). Мета відвідування 

фестивалю ними – ознайомлення з традиціями та культурою регіону. 
В останнє десятиріччя саме цей чинник став чи не найвагомішим у 

фестивальній практиці регіону. Тому на всіх рівнях державної влади 
(ОДА, РДА, обласні та районні ради, управління та відділи культу-
ри, ОТГ, сільські ради) реалізуються численні фестивальні проєкти. 

Окремі з них стали не лише важливими подіями, але й візитними 
картками населених пунктів, областей та регіону загалом. МАТЕРІА
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 А саме: Міжнародні фестивалі: «Поліське літо з фольклором» (м. 
Луцьк), «Древлянські джерела» (м. Рівне), Міжнародний фестиваль ди-
тячого фольклору «Котилася торба» (м. Дубно), обласний фестиваль 
народної пісні «Пісні над Горинню» (Рівненська обл.), Всеукраїнський 
фестиваль козацької пісні «Встань, козацька славо ! Засвіти знамена!» 
(с. Берестечко Волинської обл.), регіональний фестиваль-конкурс хо-
рових колективів «Пісня – доля моя» ім. Є. Кухарця (м. Дубровиця Рів-
ненської обл.), Всеукраїнський фестиваль народної творчості, історії 
та побуту «Красносільські вітряки» (с. Красносілля Гощанського р-ну 
Рівненської обл.), Обласні фестивалі традиційної культури: «Спасо-
ва борода» (смт. Володимирець Рівненської обл.) та «Бурштиновий 
шлях» (с. Острівськ Зарічненського р-ну Рівненської обл.), районний 
фестиваль «Картопля – другий хліб Полісся» (м. Камінь-Каширський 
Волинської обл.), фестивалі сала і меду (м. Луцьк), міжнародні фести-
валі: фольклору «Етновир» і театрів ляльок, фестивалі: «Велика коля-
да», писанки, пампуха, морозива, пива, шоколаду, Lviv Coffee Festival 
(м. Львів). 

Викладене вище свідчить про те, що фестивальна практика дослі-
джуваного регіону є багатою та різноманітною. Вона висвітлює істо-
ричні, географічні, економічні, етнокультурні та мистецькі особливос-
ті кожної області. Прослідковуються тенденції «прив’язки» фестивалів 
до традиційної (Волинь і Рівненщина) та міської культури (м. Львів). У 
цьому контексті «Фестивалі, як підкреслює О. Яковлєв, розглядаються 
як форма репрезентації культурного ландшафту…в просторово-часо-
вому континуумі та впливу на людину і соціум, що сприяє синергій-
ним процесам у сфері культури» [3, 57]. 

Однак, незважаючи на видову специфіку та умови побутування, 
фестиваль, як форма подієвої культури, реалізує численні функції: 
пізнавальну, естетичну, комунікативну, рекреаційну, гедоністичну, 
розважальну, креативну (для окремих фестивалів домінуючою є ко-
мерційна функція). Тому це завжди вагома і неповторна подія в насе-
леному пункті чи регіоні, яка приваблює широку аудиторію створен-
ням святкової атмосфери та святкової моделі поведінки, де зникають 
кордони між учасниками та глядачами, і всі вони стають його суб’єк-
тами. 

Цим самим фестиваль є важливим чинником активізації діяльності 
місцевих органів влади, закладів культури та туристичних організацій 
стосовно: а) формування соціально-культурного ландшафту локаль-
них територій та регіонів загалом; б) розвитку культурно-пізнаваль-
ного, подієвого, етнографічного, етнокультурного, гастрономічного, 
рекреаційного, сільського туризму тощо; в) залучення населення до 
змістовної життєтворчості. 

Отже, фестиваль – це універсальна форма подієвої культури регіо-
ну, яка сприяє формуванню його самобутнього культурного простору 
та активізації культурних процесів. Цей аспект фестивалю може стати 
предметом автономного дослідження.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Сучасні тенденції розвитку музичної культури та мистецької освіти 
тісно пов’язані з її активною інформатизацією, яка все глибше інтегру-
ється в навчальний процес та дає можливість покращувати результати 
й якість навчання на усіх його рівнях. Такі процеси пов’язані насам-
перед із загальним технологічним розвитком й розширенням інфор-
маційного середовища, що вимагає від сучасного компетентного фа-
хівця-музиканта обов’язкової комп’ютерної грамотності та дає змогу 
поліпшити процес оволодіння знаннями, уміннями й навичками.

Питання впровадження та впливу інформаційно-комп’ютерних 
технологій на освітній процес широко досліджене в роботах О. Спі-
ваковського [6], Л . Петухової [5]. Загальні тенденції інформатизації в 
галузі музичного мистецтва, зокрема в базовій та вищій освіті розкри-
ваються в дослідженнях Л. Варнавської [2], Н. Бєлявіної [1], Л. Гаврило-
вої [3], Н. Білоусової, С. Д’яченко, Т. Турчин та ін. 

Діючі закони України «Про інноваційну діяльність», «Про Націо-
нальну програму інформатизації», «Про основні засади розвитку ін-
формаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» забезпечили 
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процес інформатизації усіх сфер життя громадян, а також впровадили 
у науковий обіг поняття «інформаційне середовище», що заразом ін-
тегрувало в сучасну музичну культуру та освіту поняття «інформацій-
но-комп’ютерні технології» (далі – ІКТ). 

Нагальним для професійної музичної освіти є створення та забез-
печення відповідних закладів комп’ютерними програмами, які дають 
можливість підвищити рівень ефективності опанування професійних 
компетенцій її здобувачами. Не дивлячись на це, новітні ІКТ дають 
змогу майбутнім фахівцям-музикантам вільно поєднувати інформа-
ційно-комунікативні, наукові технології з більш творчими формами 
пошукової й навчальної роботи.

Дослідження закордонного досвіду свідчать про те, що рівень ін-
форматизації мистецької освіти за кордоном в останні десятиліття 
сприяв розвитку й виокремленню вже самостійного напряму – музич-
но-комп’ютерні технології [3].

Сьогодні у вітчизняний навчальний процес вже інтегровано певну 
кількість комп’ютерних програм, які активно використовуються під 
час навчальних занять та у власній самостійній роботі студентів-му-
зикантів. Зокрема, підвищенню наочності й творчої зацікавленості 
студентів-музикантів активно допомагає Microsoft Power Point – про-
грама, яка дає можливість демонструвати проєкти й доповіді, поєдну-
ючи їх з зображеннями та відео- й аудіозаписами. У парі з проєктором 
зображення або екраном Power Point дає змогу подавати певну кіль-
кість чітко структурованої образно-значеннєвої інформації. 

Важливе практичне значення для формування професійних ком-
петенцій фахівця-музиканта має програма Sibelius, яка поєднує  по-
тужний нотний редактор, а також інструмент для створення партитур 
та широко використовується серед студентів та викладачів. Ця програ-
ма дає  змогу значно полегшити процес навчання, самостійної роботи 
й творчого пошуку, насамперед зберігаючи час, на відміну від тради-
ційного методу запису й редагування нот або партитур.

В умовах сучасного дистанційного навчання ІКТ багато важать в ос-
вітньому процесі студентів-музикантів, забезпечуючи можливість ко-
мунікації, змогу вирішувати творчі завдання, розвиваючи професійні 
компетенції майбутніх фахівців у режимі «online». Фактично, такий 
стан справ змушує ІКТ все глибше інтегруватись у мистецьку освіту, 
що значною мірою вирішує проблему інформатизації навчального 
процесу.

Такі комп’ютерні програми як Zoom та Skype (також доступні для 
використання на смартфонах) дають можливість організовувати віде-
оконференції й проводити заняття в реальному часі, що максимально 
оптимізує дистанційне навчання.

Вдалим прикладом адаптації програмного забезпечення під потре-
би музичного навчання є комп’ютерна програма Discord. Це програм-
не забезпечення було створене для спільнот (найчастіше геймерських) 
й підтримки зв’язку. Своє застосування на мистецькій ниві Discord 
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отримав як комунікативний інструмент для проведення занять з дис-
ципліни «Сольфеджіо», який дає змогу досягти гарного балансу син-
хронного звучання кількох голосів, чого майже неможливо отримати 
за допомогою інших програм. 

Відома практика проведення творчих концертів у режимі відео-
конференції за допомогою вищезгаданих програм, таких як Zoom та 
Skype. Такий підхід дає можливість майбутнім фахівцям у галузі му-
зичної культури максимально реалізувати власний творчий потенціал 
в умовах дистанційного навчання.

Навчальні платформи на зразок Google Classroom та Moodle допо-
магають студентам виконувати поставлені викладачами завдання в 
максимально різноманітних формах (тестування, опитування, завдан-
ня відкритого типу, перегляд відео та аудіо матеріалів, опрацювання 
нотного матеріалу тощо). До того ж, Google Classroom дає змогу ство-
рювати завдання й планувати їх на певні дати, що дає можливість роз-
робити систему перевірки засвоєних знань. Такі методи дають змогу 
більш ефективно виконувати завдання здобувачам освіти і значно 
оптимізують роботу викладачів. 

Розглядаючи різноманіття ІКТ під час навчання майбутніх фахів-
ців у галузі музичної культури, слід пам’ятати, що вони повинні спри-
яти створенню додаткових умов для більш зручного сприйняття та 
систематизації навчальної інформації шляхом підвищення наочності, 
зокрема слухового, візуального сприйняття, їх комбінування, розвиток 
фахових здібностей, якостей та компетенцій, розширення музичного 
тезаурусу, формування ціннісних уявлень про різноманітні явища му-
зичної культури. 

Згадані вище програми значно розширюють професійний спектр 
знань майбутнього фахівця з музичного мистецтва, даючи можливість 
локалізувати й максимально активізувати «апарат» сприйняття, зокре-
ма мислення, увагу, пам’ять, можливості музичного інтелекту, слуху, 
навички систематизації отриманої інформації, компетентне керуван-
ня процесами засвоєння й подальшого накопичення термінології.

Відомо, що процес формування основних фахових компетенцій за 
допомогою засобів ІКТ значно активізує окремі види навчальної діяль-
ності, такі як: наукова, пошукова робота, пов’язана з дослідженням му-
зично-культурних явищ; створення робіт творчого напряму; подаль-
ше оформлення результатів наукової роботи над конкретною темою 
[3].

Неможливо залишити поза увагою формування за допомогою за-
собів ІКТ пріоритетної фахової компетенції музиканта – виконавської 
майстерності, яка є провідним видом діяльності музичної культури за-
галом і отримує найвищий прояв у феномені художньо-виконавської 
інтерпретації.

 Згідно з думкою авторів [4, 194], «формування творчо-інтерпрета-
ційної компетентності студентів-музикантів, (передбачає – авт.)… про-
слуховування/перегляд найкращих зразків виконання <…> твору, з 
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наступним обговорення цих інтерпретацій, аналізом якості звучання, 
виявленням прийомів, які були використані для передачі певного об-
разного змісту твору». 

Цілком зрозуміло, що такі методичні завдання можуть бути вирі-
шені за допомогою засобів ІКТ, що надає можливість студентам тут і 
зараз слухати/переглядати, аналізувати множинні варіанти трактовки 
твору для створення власного індивідуально-виконавського варіанту.

Так, інформатизація сучасної освіти в галузі музичної культури по-
кликана стати додатковим мотивуючим чинником студента, що в жод-
ному разі не припускає цілковиту заміну викладача комп’ютером, а 
лише має привести «до створення середовища, що створює практично 
необмежені можливості використання інформаційно-комунікаційних 
ресурсів студентами й професорсько-викладацьким складом з метою 
задоволення їх інтелектуальних потреб» [6, 2].

Отже, проблема використання інформаційно-комп’ютерних тех-
нологій під час навчання майбутніх фахівців у галузі музичної куль-
тури безпосередньо пов’язана із сучасними тенденціями глобальної 
інформатизації та поширенням комп’ютерної грамотності серед гро-
мадян, а також умовами дистанційного навчання. Ці чинники зумов-
люють зміни в організації освітнього процесу, зокрема спонукають до 
впровадження нової методології й форм навчальної практики, що дає 
можливість спростити та урізноманітнити процес отримання ключо-
вих професійних компетенцій.
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ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ ГРИ В СУЧАСНІЙ 
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ДУМЦІ

В історико-культурних дослідженнях гру, частіш за все пов’язу-
ють з розвитком мистецтва та культури. Цій темі присвячено багато 
сторінок в різних дослідницьких працях, наприклад, у книжках Л. 
Софронової про слов’янське бароко та романтизм [5; 6]. Витоки і роз-
галуження уявлень про світ і місце людини в ньому привернули увагу 
Ю. Лотмана та Б. Успенського, які також поставили проблему «іншо-
го» в давньоруській культурі [4], а процес формування уявлень про 
оточуюче середовище досліджував В. Топоров [7], який, по суті, набли-
зився до методики, запропонованої свого часу Леві-Стросом. 

Усі ці роботи мають свою цінність, але краще спиратися на філо-
софсько-культурологічні традиції, які своїми коренями пов’язані з 
формуванням феномену гри в культурі. 

Такою є, наприклад, праця Йохана Хейзінги «Homo Ludens», де ав-
тор викладає концепцію послідовного зростання гри як феномену в 
життєвих ситуаціях та переходу її до сфери естетичного.

Витоки гри філософ вбачає поза розумом, але це не означає, що гра 
є пусте марнування часу, а гравець – блазень. Гра – це особлива форма 
діяльності і як будь-яка діяльність має свої ознаки. Головна з них: «...
вона вільна, вона є свобода». З нею пов’язана й друга: «Гра не є повсяк-
денне життя й життя як таке. Вона скоріше вихід з рамок цього життя 
у тимчасову сферу діяльності» [8, 18]. 

Стосовно різноманітних форм гри Хейзінга докладно зупиняється 
на описі ігрового характеру війни. Остання може виступати, як бо-
ротьба з обов’язковими правилами: «Про війну, як функцію культури 
можливо говорити, коли вона йде в межах певного кола, члени котрого 
визнають один одного рівними або, у всякому випадку, рівноправни-
ми. Якщо війна йде проти угруповань, члени котрих, в сутності, не 
визнаються людьми – у випадку, коли за ними не визнають людських 
прав... – то в межах культури вона залишиться лише за умови, коли 
одне з угруповань, прагнучи зберегти власну честь, саме зв’яже себе 
певними обмеженнями» [8, 107–108]. 

Саме ця теза є слушною, враховуючи популярність різних вірту-
альних «стрілялок» як то «Wold of Tanks» та «Conter Strike». Будь-яка 
віртуальна гра створює свій власний світ, відмінний від реального, у 
якому звичайний «офісний планктон» перетворюється на «суперге-
роя» чи «імператора орків». Віртуальний світ – це світ новітніх міфів і 
своєрідного «мистецтва гри», тобто за відношенням до світу реально-
го, віртуальний є альтернативою «сірих буднів», як світ «іншого».
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Після Другої світової війни в семіотиці категорія міфу стала роз-
глядатися як соціальна, школою Ролана Барта було сформульовано 
поняття «соціального міфу» [1], а Мірча Еліаде провів паралелі між 
функціонуванням міфу в примітивному суспільстві та його сучасни-
ми трансформаціями та поставив у зв’язку з цими проблемами про-
блему «іншості» [9].

Сучасна технологічна культура змінює спосіб мислення люди-
ни, наш типовий сучасник і декількох годин не може почуватися 
«нормально» без Інтернету, щоб не впасти в депресію, перебуваючи 
«offline». Звісно у своїх дослідженнях Еліаде спирається на більш тра-
диційні культурні форми.

Реалізація сучасної постмодерністської теорії гри ґрунтується на 
принципі сприйняття «світу як тексту» і, як наслідок, зацікавленість 
багатьох сучасних дослідників лінгвістичним значенням гри.

Так, Л. Вітгенштейн, вважаючи, що засобами «граючої» мови опи-
сати гру неможливо, все ж висуває концепцію мовної гри, згідно з 
якою комунікативні системи (мова, культура тощо) підкоряються сво-
їм внутрішнім правилам та конвенціям: «Знак (речення) отримує своє 
значення з системі знаків мови, до якої він належить» [3, 32]; іншими 
словами, «якби ми мали назвати щось таке, що є життям знака, ми по-
винні були б сказати, що це його вживання» [3, 31]. Ця теза нагадує, 
згадану вище, «ігрову модель культури» Хейзінги, а висновком з неї 
стає положення про те, що значення слова кожен раз визначається сво-
їм контекстом або конкретної «мовною грою», яку сприймає граюча 
в неї людина. Це ситуація, яку Хейзінга називав «агоном». Культура 
постає як результат ігрової діяльності людини, а «мовні ігри» лише ви-
словлюють у мові те, що вже присутнє в реальності. Сама ж гра є одним 
з естетичних принципів постмодернізму.

Можливо допустити, що й сама гра може переживати трансформа-
ції у зв’язку з розвитком нових тенденцій у культурі сучасності. 

Ігрова діяльність – такий вид людської дії, результати якої, на пе-
реконання самого учасника, не впливає на реальний стан справ. Будь-
яка гра пов’язана з іронічним ставленням до процесу гри, її результату 
і до самого себе як гравця. З гри завжди можливо вийти; її правила 
завжди можливо поміняти (або, принаймні, змінити участь в одній грі 
на участь в іншій). 

У сучасному суспільстві гра є однією з людських соціокультурних 
практик. Хоча, досить часто, неігрові практики приймають вид гри, а 
від початкової «серйозності» зберігається лише зовнішня форма. Це 
стосується і політики, економіки та науки; ці та інші види діяльності 
в масовій культурі часто являють собою лише сукупність «рольових 
ігор» і способів формальної імітації. 

Якщо людина вступає в таку гру, і починає ставитися до неї, як до 
серйозної справи, то гра перестає бути грою. Втрачається можливість 
виходу з гри або зміни правил і притаманна справжній грі внутрішня 
іронія. Сучасна людина може не усвідомлювати, що віна грає (у життя, 
кар’єру, любов), проте іронічне ставлення до того чи іншого заняття, 
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не дає їй остаточно перетворитися на персонажа комп’ютерної гри 
«Sims». Ці імітації, за Жаном Бодріяром, є симуляцією реальності: «Та-
кою є симуляція у своєму протиставленні до репрезентації. Остання 
виходить з принципу еквівалентності знака і реального (навіть якщо 
ця еквівалентність утопічна, вона є фундаментальною аксіомою). Си-
муляція, навпаки, виходить з утопії принципу еквівалентності, з рішу-
чого заперечення знака як цінності, із знака як реверсії та умертвлення 
будь-якої референції. Тоді як репрезентація намагається поглинути 
симуляцію, тлумачачи її як хибну репрезентацію, симуляція охоплює 
всю будову репрезентації, яка сама стає симулякром» [2, 13]. 

Сучасна ігрова діяльність за своєю суттю є перш за все віртуальною. 
У сучасній культурі зникають межі між реальним і ігровим. Віртуаль-
на «картина світу» стає «істиною», що вводить в оману; вона, подібно 
до «Sіms», будується на точному копіюванні, наслідуванні, імітації ре-
альності.

Поширення ігрового «стандарту» на всі сфери людського буття 
свідчить про втрату серйозного і відповідального ставлення людини 
до обґрунтованості і перспектив свого існування, про значну «полег-
шеність» сприйняття людиною екзистенціальної ситуації.

У постмодернізмі ніщо неможливо всерйоз. У грі ніхто нікому ні-
чого не винен: гра відбувається несерйозно, але якщо життя стає грою, 
то вона втрачає смисл, її місце займають індивідуальний інтерес і осо-
биста безпека.
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КВЕСТ ЯК КРЕАТИВНА ФОРМА РЕКРЕАЦІЙНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ 
ПРАКТИК У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПРОСТОРІ

Сучасний етап цівилізаційного розвитку, який характеризується 
впровадженням інформаційно-комунікаційних і «високих» техноло-
гій у всі сфери суспільного життя сприяє розмиванню меж між реаль-
ним і віртуальним світом, засвідчуючи виникнення нових креативних 
форм рекреаційно-дозвіллєвих практик, однієї з яких є «квест».

Термін «квест» у міфології та літературі спочатку означав один із 
способів побудови сюжету – подорож персонажів до певної мети через 
подолання труднощів. Сьогодні під квестом розуміють гру з широким 
функціональним діапазоном від розважального й рекреаційного до 
пізнавального та різновид драматичного дійства [1].

Ідея створення квесту вперше виникла в Японії на основі комп’ю-
терної гри, де герою необхідно було подолати перешкоди і вибратися 
з приміщення, у якому він був замкнений. Допомогти йому в цьому 
повинні були предмети, замкнені разом з ним. Задум квесту сподобав-
ся публіці, і вже досить скоро ідея набула втілення в різних країнах 
світу. Сьогодні квести поділяються на «реаліті-квести», «room-квести», 
«квести містом» та «віртуальні квести».

У «реаліті-квестах» відбувається занурення глядача в особливий 
змодельований художній простір, яке провокує глядача на отримання 
ролі активного учасника процесу. Останній на власному фізичному 
досвіді проходить випробування і ментальне реконструювання зна-
чення, закладених автором інсталяції. Тобто, квест – це пригодниць-
ка гра, у якій від учасника вимагають вирішення інтелектуальних за-
вдань відповідно сценарію. Гравці проходять повний цикл мотивації: 
від уваги до отримання вражень й задоволення, знайомляться з автен-
тичним матеріалом, який дає можливість досліджувати, обговорювати 
і свідомо вибудовувати нові концепції і відносини в контексті проблем 
реального світу, створюючи проєкти, що мають практичну значущість. 

Квести містом або міські квести передбачають організацію пізна-
вально-розважального маршруту вулицями міста, включаючи істо-
ричні екскурсії по садибах і музеях поєднуючи відпочинок та пізнання 
з виконанням певних ігрових завдань. Квести на природі, у парках, зе-
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лених зонах мають неабиякий рекреаційний потенціал, допомагають 
зміцнити фізичне та психічне здоров’я. Як зазначає А. Янковський, 
місто перетворюється на певний магічний простір, де відбувається 
примірювання на себе ролі детектива або історичного персонажа, що 
й стає головним мотивуючим чинником, задоволенням інстинкту гри 
[2, 298]. Квести містом, у такий спосіб, виконують кілька функцій, крім 
розважальної, пізнавальної, соціальної, також рекреаційну. У квесті 
містом змінюється повсякденна реальність міста, його звичне сприй-
няття й усталені ролі самих учасників. Оскільки «зміна обстановки», 
певне переключення є однією з найкращих способів відпочинку та ре-
лаксації, квест містом у такому смислі постає актуальною та популяр-
ною формою здійснення рекреації й альтернативою поїздкам в інше 
місто або в іншу країну.

В Україні найбільш успішними є квест-компанії: «Smart Adventures», 
«Escape Quest», «Kyiv Look City», «Genesis», «Кадрум», Квест Кімнати 
«LOCKY».

Так міські квести від компанії «Smart Adventures», що мають назви: 
«Навколо стін стародавнього Києва», «Київ з глибини століть до сучас-
ності», «Таємниці печерських особняків», «Києву загрожує небезпека» 
тощо відбуваються протягом 2,5 годин на свіжому повітрі, що пере-
творює їх на рекреаційно-дозвіллєві практики формату «outdoor». Під 
час квестів, що складаються з маршрутів довжиною в кілька кілометрів 
розв’язуються завдання різного ступеня складності задля розвитку ло-
гічного креативного мислення. Атракціон квесту містом дає можли-
вість у процесі гри дізнатися щось нове, тобто перетворити пізнаваль-
ну екскурсію в азартну розвагу [4].

Отримання справжнього захоплення і адреналіну передбачає квест 
кімната «Джуманджі» від вітчизняної компанії «LOCKY». «Джума-
нджі» – це шлях у неймовірний світ відомої комп’ютерної гри. Розроб-
ники квесту обіцяють, що під час проходження квесту, який містить 
безліч небезпек і головоломок, відвідувачі отримають незабутні вра-
ження й емоції.

У такий спосіб організовується дозвілля в квест-кімнаті «Аватар», 
де на учасників чекає справжня героїчна пригода з випробуванням 
на розум, логіку, сміливість і відвагу. Автори переконують, що під час 
квесту не вдасться сховатися за спинами друзів або уникнути бою з 
ворогами. Лише за годину потрібно встигнути відкрити двері в іншу 
реальність і завершити місію з порятунку народу На’Ві [3]. Квест кім-
ната Аватар, що створена з ефектом повного занурення з яскравим і 
реалістичним оформленням, переносить рекреантів в абсолютну те-
матику гри!

Ефект повного занурення нині надають технології XR реальності, 
які застосовуються у віртуальних квестах як креативній формі рекреа-
ційно-дозвіллєвих практик. 

Українська компанія «XR Hub IT-coworking», пропонуючи першо-
класні послуги занурення у віртуальну реальність, на новорічні свя-
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та 2021 року запропонувала віртуальний квест «Різдво» для всієї сім’ї. 
Розробники проєкту наголосили на сімейному проходженні квесту, 
що сприятиме спільному проведенню дозвілля, та отриманні незабут-
ніх вражень, які покращать психо-емоційний стан всієї родини [5]. Ще 
одним виразним прикладом використання технологій XR-реальності 
під час Різдвяних свят є запропонований віртуальний квест від компа-
нії «ADVIN Ukraine» в ТРЦ «Ocean Plaza». Де учасники повинні були 
пройти свій квест у доповненій реальності з чарівним 3D Ельфом, до-
помагаючи йому знайти шлях до друзів ельфів.

Важливим є те, що під час проведення квестів його учасники відчу-
вають єдність, виявляють турботу про інших, беруть відповідальність 
за власну поведінку і дії оточуючих. Квест, як рекреаційно-дозвіллєва 
практика, вчить аналізувати реальність, виробляти власну соціальну 
позицію, що дає можливість вже в складних ситуаціях реального жит-
тя не впадати у відчай, а самостійно знаходити правильне рішення.

Список використаних джерел:

1. Сокол И. Н. Классификация квестов. Молодий вчений. 2014. № 6 
(09).

2. Янковский А. Н. Феномен «Реальной виртуальности» в современ-
ной культуре развлечений. Культура и цивилизация. 2018. Т. 8. № 1А. С. 
294–301.

3. Інтернет-сторінка компанії «LOCKY». URL: https://locky.com.ua/
room/avatar.html.

4. Інтернет-сторінка компанії «Smart Adventures». URL: https://
www.instagram.com/smart_prygody/?igshid=167n7kcgc7jlv.

5. Інтернет-сторінка компанії «XR Hub IT-coworking». URL: https://
www.facebook.com/XRHUBKiev.

Якуненко Єлизавета Анатоліївна,
магістрантка 1 року навчання, 
спеціальність – 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа»,
Київський національний університет 
культури і мистецтв;
науковий керівник – кандидат культурології, 
доцент Прокопенко Л. І.

ПОДІЄВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ДІЯЛЬНОСТІ 
БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Під час пандемії COVID-19 всі сфери життя зазнали значних змін, 
тому інформаційна сфера не стала виключенням. Відповідно до об-
ставин, які склалися, перед працівниками бібліотечно-інформаційних 



198

ФІЛОСОФІЯ ПОДІЄВОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

установ постали нові завдання, реалізація яких передбачала: перехід 
в онлайн режим, розробка нових стратегій розвитку, пошук креатив-
них шляхів популяризації інформаційних установ, а також втілення 
ПР-кампаній у соціальних мережах та розширення цільової аудиторії.

Зважаючи на запроваджені протиепідемічні заходи, які реалізують-
ся через введення карантину, робота багатьох установ призупинилася 
або була вимушена змінити вектор розвитку. Відміна та заборона ма-
сових заходів, введення маскового режиму та дотримання безпечної 
дистанції стали головними причинами припинення функціонування 
сфери івенту в режимі офлайн. Також пандемія вплинула і на функці-
онування інформаційних установ. Тому інформаційна сфера почала 
набувати нових форм та проявів в мережі Інтернет.

Тож актуальними способами організації онлайн зустрічей з аудито-
рією в умовах сьогодення є: конференції, інтерв’ю з цікавими особисто-
стями, стріми, форуми, вебінари, лекції, семінари, тренінги, виставки, 
презентації книг та багато інших. Для того, щоб відвідуваність онлайн 
події відбулась з максимальним охопленням аудиторії, необхідно за-
діяти засоби реклами (SMM-реклама), обрати популярну платформу 
для проведення події, а також написати коротку статтю із вказаними 
основними аспектами майбутньої події, яка може привернути увагу 
потенційних глядачів. Сучасною найефективнішою рекламою події є 
її популяризація в соціальних мережах: Instagram, Telegram, Facebook, 
Tik Tok, Youtube. Залежно від обраної вікової категорії, слід відповідно 
виокремлювати актуальну тему та обирати соціальну мережу для мак-
симального залучення нової аудиторії. Також варто не забувати про 
аудиторію, яка активно бере участь у всіх подіях та з цікавістю слідкує 
за діяльністю бібліотеки в соціальних мережах. У цьому разі потріб-
но вчасно інформувати користувачів, шляхом розсилки посилання на 
подію та короткої інформації (анонси про майбутні заходи та акції) на 
електронну скриньку. 

Загалом під час карантину стосовно запобігання коронавірусної ін-
фекції COVID-19, інформаційні установи почали відкривати для себе 
нові форми взаємодії з відвідувачами та постійні онлайн-зустрічі на 
платформах Zoom та Google Meet. Наприклад, цікавим форматом зу-
стрічі був онлайн-хакатон, проведений у грудні 2020 року командою 
організаторів всеукраїнської акції Good Silent Party на чолі з Луган-
ською обласною універсальною науковою бібліотекою та Луганським 
обласним відділенням Української бібліотечної асоціації. Серед спі-
керів події: автор ідеї тихих вечірок у бібліотеці та івент-менеджер у 
Луганській обласній бібліотеці Сергій Летучий; письменники і му-
зиканти Сергій Жадан та Сергій «Колос» Мартинюк; співзасновник, 
виконавчий продюсер радіо Skovoroda Артем Галицький; тренерка з 
впровадження інклюзивності/проєктна менеджерка в Українському 
культурному фонді Ніна Салій; засновник і директор соціально-куль-
турного проєкту «Без меж» Олександр Дюбін; голова Молодіжної сек-
ції Української бібліотечної асоціації Вікторія Польова; представниця 
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Програми ООН із відновлення та розбудови миру Ганна Борова; гро-
мадський активіст, організатор тихої вечірки у Харкові Іван Сенін. Під 
час заходу було зазначено кейси від організаторів, розкрито основні 
аспекти роботи всередині команди, висвітлено надмету тихої вечірки 
в бібліотеці та запропоновано нові форми проведення 4 всеукраїнської 
акції Good Silent Party, також, що не менш важливо, було проведено 
опитування серед учасників хакатону стосовно тематики майбутнього 
заходу. Відповідно до вищесказаного в онлайн-відвідувачів формуєть-
ся нове позитивне уявлення про бібліотеку, так як їх думка була почу-
та та врахована [1].

Активно долучилася до онлайн популяризації культурної устано-
ви в умовах пандемії Публічна бібліотека імені Лесі Українки м. Києва. 
Бібліотека проводить цікаві майстер-класи, зустрічі з письменниками, 
журналістами, мистецтвознавцями, літературознавцями. Свої онлайн 
заходи бібліотека висвітлює в соціальних мережах, зокрема у Фейсбук, 
залучаючи користувачів до співпраці. Виразним прикладом є проєкт 
«Мистецтво поруч», мета якого –  наблизити високе мистецтво до пе-
ресічних киян через засідання любительських об’єднань під керів-
ництвом мистецтвознавців, організація виставок художніх полотен. 
У межах проєкту проводяться: театральний відеолекторій «Світова 
оперна сцена»; театральний відеолекторій «Сучасний світовий балет» 
і практикум «Основи хореографії і танцю» виставки художніх поло-
тен та віртуальна мистецька галерея на сайті бібліотеки; медіатека та 
доступ до 600 оцифрованих творів світової класичної музики на сайті 
бібліотеки. Також цікавим є проєкт «Академія красного письменства», 
у межах якого український історик, прозаїк і поет, художник і педагог 
Анатолій Васильович Горовий проводить щотижневі лекції із розвит-
ку літературних здібностей у дітей та юнацтва [4].

У стінах Центральної районної бібліотеки імені Євгена Плужника 
в межах краєзнавчої бесіди «Святий Миколай: київські традиції» (гру-
день, 2020 року), була реалізована пізнавальна віртуальна подорож 
місцями Києва, пов’язаними з ім’ям Миколи Чудотворця. Провідним 
екскурсоводом події стала наукова співробітниця Музею історичного 
центру міста Києва Наумова Надія Григорівна. Під час заходу було 
розкрито нові цікаві факти та здійснено віртуальне переміщення по 
видатним місцям Києва пов’язаними із святим Миколою Чудотвор-
цем. Такий формат онлайн зустрічі забезпечує ефект присутності та 
занурює в атмосферу події, що надає глядачам можливість відчути 
себе частиною екскурсійної групи та з більшою цікавістю та ентузіаз-
мом спостерігати за тим, що відбувається [2].

Ще однією цікавою подією Центральної районної бібліотеки іме-
ні Євгена Плужника стала онлайн-зустріч з Ганною Тєкучевою у січні 
2021 року. Запрошена мисткиня є українською співачкою та компози-
торкою, випускницею Луганського інституту культури та мистецтв, 
яка зараз живе та працює в Польщі, місті Ґданську, керує вокальним 
дитячим гуртком «Мелодика», хором «Вирій». Під час заходу в онлайн 
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діалозі були розкриті відповіді на запитання глядачів: як відобразила-
ся зміна місця проживання, нове оточення та нові умови на творчість; 
що стало поштовхом до написання нових композицій. Були висвітлені 
творчі ініціативи стосовно проєкту «Нове життя гданських мелодій: 
там, де середньовіччя зустрічається з сучасністю», його сутність та ре-
алізація [3]. 

Отже, можливо зробити висновок, що пандемія COVID-19 вплину-
ла на роботу інформаційних установ та активізувала їх діяльність у 
мережі Інтернет шляхом актуалізації онлайн подій в період каранти-
ну. Необхідно зазначити, що залучення аудиторії до онлайн заходів 
здебільшого відбувається через діалогове спілкування. Адже у відвід-
увачів є можливість задати питання своєму кумиру та отримати на 
нього відповідь у режимі онлайн, що значно збільшує їх лояльність до 
установи. Тож, інноваційні формати подієвого менеджменту суттєво 
впливають на позитивний імідж установ, популяризацію їх продуктів 
і послуг; завдяки присутнім цікавим особистостям зникає критичне та 
відбувається позитивне мислення глядачів стосовно бібліотечної уста-
нови.
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