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УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

В ХХІ СТОЛІТТІ
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ В КУЛЬТУРІ
ЧЕРНІГОВА

Балабушка Вікторія Анатоліївна
аспірантка Київського національного університету

культури і мистецтв,
науковий керівник: Яремченко В. Д., кандидат історичних наук,

доцент

Сучасні інтеграційні процеси нашої країни до Євросоюзу активізують
роль і значення внеску української культурної спадщини до загальної
світової. Вона представлена в тому числі і спільними традиціям в архітектурі,
що особливо склалися в період середньовіччя, трансформувалися в
подальші євроукраїнські культурні проекти епохи Відродження, та ін. часи.

Загальним питанням розвитку архітектури присвятили свої праці ряд
видатних дослідників кінця XIX–XX ст., зокрема, «Історія української
культури» за загал. ред. І. Крип’якевича, Дорошенка Д. І. «Нарис історії
України» та ін., сучасних таких як М. Попович, «Нарис історії культури
України», дослідження Національної Академії Наук України, серійне видання
у 5-ти томах «Історія української культури», видання Віроцького В. Д. «Храми
Чернігова» та ін. У вище названих роботах охарактеризовано процес забудови
традиційної дерев’яної місцевої архітектури, впровадження нової
європейської мурованої, кам’яної, їх стильової зміни, відмінності
архітектурних планів, декоративного оздоблення відповідно історичним
періодам розбудови храмового мистецтва України. Чернігівський архітектурі
присвячено місце майже в кожному виданні, вкраплено у фундаментальних,
більш розширено у спеціальних. У тому числі в сучасному виданні НАН
України наголошується, що вся давньоруська архітектура XII ст. і пізніших
часів набувала посилених зв’язків з країнами

Західної Європи, що позначалося на стильових рисах споруд…, то у
формах візантійської традиції, романських рис, які на той час домінували в
архітектурі Європи. Русь була наче співавтором в створенні різноманітних
форм романського стилю Європи і Кавказу» [5, c. 863]. Посилаючись на
дослідників кам’яної архітектури Ю. Асєєва, В. Харламова спостерігається
у давньоруських спорудах суворе дотримання європейських, місцевих
традицій і в типах, і в композиціях споруд. Техніка мурування особливо у
чернігівських майстрів, стає віртуозною. Про високий рівень їхньої
майстерності праці стали своєрідні клейма-знаки на ребрах цеглин у вигляді
літер, геометричних фігур тощо [5, с. 861].

У спеціальному дослідженні Віроцького В. Д. «Храми Чернігова»
подаються дані про планувально-просторове рішення Спасо-Преображенського
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собору як унікального. За його вираженням «…подібної конструкції не має
жодний давньоруський храм; у ньому поєднана схема візантійського
хрестово-купольного храму з елементами романської базиліки» [1, с. 33].
При побудові собору, як стверджує автор застосовувалось системне
мурування, розроблене і випробуване у візантійських храмах, так зване мішане
мурування, в якому стіни і несучі стовпи виконуються з цегли і природного
каменю; арки, перемички прорізів, склепіння, стовпи та ін. [1, с. 33].

Отже, розглянувши ряд видань ми прийшли до висновку, що
спеціального дослідження у вище зазначеній темі в напрямку
культурологічних досліджень не існує. Тому на наш погляд з позиції сучасної
культурологічної науки актуально систематизувати знання про спільну
україно-європейську інтеграцію на базі розвитку архітектурного мистецтва.

Спільні процеси України і Європи розпочалися із запровадженням
християнської віри. Первісні її форми середньовічна Україна-Русь прийняла
від Візантії, сприймаючи візантійську традицію архітектурних планів
монументальних споруд. В Західній Європі розвивався романський стиль.
В результаті сформувалися два напрямки спільної європейської традиції в
мистецтві: візантійський та романський. Внаслідок місцевої архітектурної
розбудови витворився своєрідний синтез цих впливів, що незабаром набуває
власного, україно-візантійсько-романського характеру [3, с. 802 ].

Масштабне впровадження візантійського, романського варіанту
культури розпочався в будівництві та оздобленні храмів, церков, монастирів
по всій території Русі. Особливого розквіту досягло і в Чернігові. Зростали
міста, будувалася культова архітектура за участі європейських майстрів, чий
досвід послужив створенню національних шкіл архітектурного та
живописного мистецтва. Спільними традиціями мозаїчно-фрескового
мистецтва стали образи біблійних сюжетів, князівських династій,
канонізованих святих, що і в сьогоднішній архітектурі українського зодчества
займають сакральне місце.

Одним із найдавніших храмів є Чернігівський Спаський Собор, який
зберігся до наших днів у первісному вигляді. Ця рання кам’яна споруда
визначила розвиток давньоруської архітектури. При розкопках було знайдено
зразки артефактів, ювелірного мистецтва, які засвідчили, що Чернігів
переймав і модифікував у себе впливи візантійського, частково
закавказького, західноєвропейського-романського стилів [2, с. 64]. Храм
закладено в XI ст. за наказом Мстислава Володимировича Хороброго, котрий
захопив у 1024 р. Чернігів і зробив його своїм «стольним градом» [10,
с. 213–218].

У 1036 р. мешканці добудували Спасо-Преображенський собор якій і
досі виділяється величезним масштабом і суворою красою. Він відігравав
роль головного храму не лише міста, а й усієї Сіверської землі, ставши ще
й своєрідним князівським пантеоном-усипальницею славетного князя Ігоря,
героя «Слово о полку Ігоровім», [8, с. 56] князя Мстислава Володимировича



13

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

Хороброго (1036), Святослава Ярославовича (1073), Гліба Святославича
(1078) та інших князів чернігівської династії [9, с. 213–218].

Борисоглібська церква побудована в Чернігові князем Давидом
Святославичем (1120–1123). Із залишків різьбарської декорації
Борисоглібської церкви на особливу увагу заслуговує знайдена в 1865 р.
капітель колони, укрита дуже характеристичною різьбою. Її трапецоїдна
форма, як і ажурна орнаментика трьох її боків на думку, І. Крип’якевича є
типово романською. Вона нагадує почасти скандинавську плетінку
орнаментики староукраїнських рукописів, а почасти – різьбарську декорацію
західноєвропейських, зокрема німецьких та французьких костьолів X–XIII ст.
Основним своїм мотивом декорацій капітелей є плетінка рослин чи змій,
що підходить до капітелей костьолу Готгарда в Гільдесгеймі [6, с. 446].

На думку І. Крип’якевича під стильовим оглядом києво-чернігівські
церкви належали до візантійського стилю, хоча тут і там, головно в
скульптурній декорації чернігівських церков, помітні впливи
західноєвропейської романщини. Літописні відомості і збережені пам’ятки
нашого малярства християнської, домонгольської доби підкреслюють його
залежність від візантійських зразків, під оглядом як форм, так і техніки
[6, с. 445–448].

До такого зодчества первісно належала Іллінська церква навколо якої
з часом було розбудовано весь сучасний комплекс Троїцько-Іллінського
монастиря. Історія церкви сповіщає, що у 1068 р. до Чернігова прибув великий
подвижник чернецтва в Україні Антоній із Любеча, тікаючи від гніту
київського князя Ізяслава. В тих же роках чернігівський князь Святослав
Ярославович доручив йому заснувати монастир, не гірший за Києво-
Печерський. Антоній і його послідовники викопали перші келії на
мальовничих Болдиних горах, які з часом перетворилися на багатоярусний
підземний комплекс, який і нині іменується як «Антонієві печери» з чудовими
підземними храмами. Біля входу до печер було споруджено дерев’яну
Іллінську церкву-хрестильню, у середині XIIст. зведену в камені. Після
спустошливої навали монголо-татарської орди 1239 р. храм відбудували в
XVI–XVII ст. у формах українського ренесансу. Його дзвіницю споруджено
в 1908–1910 рр. у стилі бароко. В інтер’єрі церкви зберігся іконостас у стилі
рококо 1774 р. В комплекс монастирських споруд входить барокова
чотириярусна дзвіниця (1771–1775), що з’явилася на сусідніх пагорбах
Болдиних гір у XVII-XVIII ст. За дзвіницею здіймаються в небо бані
величного Троїцького собору (1679). Найвизначніша частина Троїцького
монастиря це барокова Введенська трапезна церква (1677), яка не
перебудовувалась за весь час свого існування [8, 9].

До визначної пам’ятки сучасності належитьЧернігівська П’ятницька
церква, що по-грецькіозначало «Параскева». Вона є найвиразнішою
пам’яткою чернігово-руського зодчества що збереглася, хоча і в
реставрованому вигляді    [7, с. 99]. Була збудована у XIIст., автором напевно,
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був відомий зодчий Русі Петро Милонег [8, с. 11]. Її життєопис розповідає,
що Параскева народилася в сім’ї християн, які особливо шанували «день
страстей господніх» – п’ятницю. Тому й назвали доньку П’ятницею. Параскеву
переслідували за християнську віру під час правління імператора Діоклетіана,
котрий жорстоко розправлявся з християнами. Але й під тортурами вона не
зреклася віри християнської. В Українську церкву культ Параскеви (П’ятниці)
трансформувався як покровительки торгівлі, домашнього господарства,
жіночого рукоділля як і давні язичницькі богині Дана і Мокоша, днем яких
вважається також п’ятниця. Вона допомагає дівчатам вийти заміж, а
породіллям – народити дитину, безплідним дає плодючість [4, с. 279]. Сам
храм перетерпів татарські пограбування 1239 р., перебудови в XVIII ст., після
набув барокових рис, пожежі XVIII ст., руйнування 1941 р. під час
бомбардування Чернігова. У 1962 р. в церкві було проведено реставраційні
роботи вигляд якої набув первісних форм [8, с. 11].

Таким чином виходячи з вище вказаного, можна зробити висновки, що
Україна-Русь в період розквіту середньовічної культури розвивалася на
основі європейських стандартів, створивши своєрідний синтез культур
національних проектів, особливо архітектурних ансамблів київо-чернігіво-
руських святин. Вони і до нині не тільки прикрашають національний образ
державного об’єднання Україна, а й утверджують її культурну історію,
національну ідентентичність у колі європейських націй.
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культури і мистецтв

Для гармонійного розвитку культури необхідно зберігати міру в
поєднанні двох протилежних за своєю суттю культурних явищ – традиції та
новаторства. Вважається, що стабільність, смислова визначеність та
впорядкованість в культурі забезпечується традицією. Динаміку, розвиток
та творчість в культурі пов’язують із новаторством. Тож новаторство
більшою чи меншою мірою присутнє у будь-якій культурі (окрім жорстко
традиційної), оскільки характеризує будь-яку творчу і культуротворчу
діяльність зокрема.

Європейська культура залучала до культуротворчого процесу ці дві
протилежні тенденції. Проте роль новаторства та традиції у формуванні
культурних процесів та явищ з плином культурних епох постійно змінювалася.
У межах класичної або ж традиційної європейської культури, що домінувала
до останньої третини ХІХ століття, новаторство та традиція співвідносилися
між собою таким чином, що традиція займала чітко визначену, міцну
домінантну позицію, а тому коригувала новаторство, визначала його межі.
Так, наприклад, у художньо-естетичній сфері, в процесі художньої творчості
традиція «відповідала» за чітке дотримання засад відображально-
наслідувальної, міметичної моделі творення художнього образу.
Образотворча система, сформована в класичний період історії розвитку
мистецтв, вирізнялася системною цілісністю, спадкоємністю, мала
традиційний та нормативний характер. Історія мистецтва аж до останньої
чверті ХІХ століття — це історія стилів. Після переходу від одного стилю
до іншого образотворча система завжди зберігала всі свої елементи (в
малярстві – сюжет, рисунок, композицію, колір). В такій моделі новаторство
відігравало роль неодмінної складової розвитку, але в межах традиції. Так у
новому утверджувалася традиція.

Становлення на зламі ХІХ–ХХ століть модернізму спричинилося до
зміни акцентів та трансформації співвідношення між традицією та
новаторством. Модернізм проголосив головною своєю цінністю нове, а
традицію і все, що з нею пов’язане, рішуче і категорично заперечив. «Модерн
був тією епохою, за якої novum висували як утілення буття...» – стверджує
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сучасний німецький філософ В. Вельш [3, с. 106]. Орієнтація на «нове» та
«новаторство» спричинилася до виникнення в межах модернізму цілої низки
різноманітних філософських, естетичних, художніх, культурологічних та
інших концепцій.

Декларація особливої цінності нового, новаторства була утверджена в
теоретичних дискурсах, що тривали протягом всього ХХ століття. Ці поняття
стали об’єктом дослідження та аналізу низки мислителів, зокрема Т. Адорно,
В. Беньяміна, Х. Ортеги-і-Гасета. Узагальнити ці дослідження і визначити
особливості поняття «нового» прагнув польський філософ В. Татаркевич у
дослідженні «Історія шести понять». Автор книжки стверджував, що поняття
«нового» для модерного мистецтва є такою самою цінністю, як для
традиційного мистецтва – «прекрасне». Завдяки «новому» модернізм
утвердився як певний етап розвитку культури, що протистояв традиційному.
В. Татаркевич сформулював поняття новаторства як атрибуту творчості у
широкому сенсі цього поняття. «Рисою, яка в кожній галузі відрізняє
творчість, – як у малярстві, так і в архітектурі, як у науці, так і в техніці, – є
новинеча, новинеча діяння чи твору» [5, с. 242]. Новаторство є поняттям не
лише естетичним чи мистецьким: воно охоплює науку, техніку різноманітні
галузі виробництва та людської життєдіяльності.

Проголошення новаторства головною цінністю в епоху модернізму
практично означало категоричне заперечення традиції. У мистецькій та
художньо-естетичній сфері, котра зазвичай є найбільш чутливою, а тому
першою виявляє і втілює головні ідеї нової епохи, таке зміщення пріоритетів,
безперечно, зумовило трансформацію усталеного у відображально-
наслідувальній системі співвідношення між новим і традицією: замість
взаємозалежності та взаємодоповнення тепер тут бачимо конфронтацію. Всі
мистецькі напрями та художньо-естетичні концепції, сформовані в цей період
(фовізм, сюрреалізм, абстракціонізм, футуризм, супрематизм та інші) перш
за все декларували подолання традиційного способу та мети творення.

Утвердження поняття «нового» та «новаторства» із початку ХХ століття
було тісно пов’язане із бурхливим розвитком науки і техніки. Ці явища мали
дуже потужний вплив на всю культуру, про що голосно заявляли мислителі,
такі як О. Шпенглер, А. Тойнбі, П. Сорокін, Х. Ортега-і-Гасет. Що торкається
художньо-естетичної сфери, то наука та індустріалізація озброїли митця
новітнім знанням та засобами творення, у такий спосіб визначивши специфіку
його світогляду. Наукові відкриття та технічні досягнення стали складовою
художньої творчості. Безперечно, застосування новітніх науково-технічних
засобів у сфері художньої творчості впливало на напрямок розвитку
мистецтва, на трансформацію традиційних видів мистецтва і, зрештою, на
масштаби та темпи його поширення.

До коментування цих процесів вдавався німецький філософ культури,
мистецтвознавець, соціолог, критик та публіцист В. Беньямін. У праці
«Мистецький твір у добу своєї технічної відтворюваності» виникнення нових
напрямків, нових творчих методів і засобів вираження філософ пов’язував
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лише зі зміною технічних стандартів. Мистецтву властиві своєрідні етапи
кризи (декаданс), коли нові мистецькі форми можуть реалізуватися лише за
умови застосування нових технічних засобів. Подібна криза зі середини
ХІХ століття була одним з виявів всесвітньої історичної зміни: доба
технічного репродукування спричинила потужний струс успадкованого
традиційного мистецтва. Наслідком цього стало виникнення на мистецькому
терені мистецтва фотографії та кіно. Ці явища стали темою активного
обговорення, оскільки їх виникнення було беззаперечною ознакою
подолання традиції. «Техніка репродукції, – писав Беньямін, – вивільняє
репродуковане (тобто саме мистецтво. – О. Б.) зі сфери традиції» [2, с. 58].
Спершу лише як новаторські, експериментальні, а згодом з дедалі більшою
інтенсивністю ці новостворені види мистецтва проникали у сферу культури
й вкорінювалися в ній.

До аналізу поняття новаторства звертався німецький філософ, соціолог
та музикознавець Т. Адорно, зокрема, в монографії «Теорія естетики». Адорно
виводив «нове» як естетичну категорію з полеміки середини ХІХ століття
щодо існування модерну. Власне відтоді причетність до нового, модерного
дає шанси на розвиток та успіх, натомість уникнення модерної проблематики
прирікає художні твори на неактуальність. Серед характеристик, що якісно
вирізняють нове, передусім варто назвати основний критерій перспективності
– роботу з найпередовішим матеріалом свого періоду. «Те, що уникає і
цурається змін матеріалу, спричинених важливими новаціями, постає відразу
як спорожніле і безсиле» [1, с. 35]. Модерн не просто близький
індустріалізації – він іде з нею в ногу. «Не можливо розглядати естетичну
концепцію нового окремо від індустріальних процесів, які дедалі більшою
мірою домінують у суспільному виробництві» – стверджував філософ [1, с. 364].

Отже в період модернізму поняття нового та новаторства не тільки
стають головною цінністю та теоретичному рівні, у певних філософських,
естетичних чи культурологічних дослідженнях. Новаторство активно і плідно
реалізується в наукових, технічних розробках та у мистецькій практиці.

Якщо модернізм проголосив нове як свою основну цінність та мету,
то в період постмодерну, котрий своєю головною цінністю бачив
плюральність, нове і новаторство втілюються у всіх їх можливих способах
та варіантах. Встановлюючи зв’язки між модерном та постмодерном,
згадуваний нами В. Вельш зазначає: «...формування плюральності має за свій
прообраз модерне мистецтво... Модерне мистецтво розглядає як свою тему
всі партикулярності, що проявилися разом зі зникненням цілості, тонко й
специфічно розробляє їх і випробовує грані та найменші можливості. Воно
є послідовним розгортанням царини можливості мистецтва. Воно розвинуло
його різноманітність у правдиву плюральність. Воно є навдивовижу
поліморфним» [3, с. 170]. Постмодерна плюральність зняла категоричну
протилежність між поняттями традиції та новаторства, оскільки дала рівні
шанси для реалізациї цих обох тенднцій. Для свого утвердження нове
перестало потребувати підтримки чи заперечення традиції. Постмодерн
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задіює і новаторство, і традицію для творення багатоманітних плюральних
варіантів і моделей. Плюральність дає широкі можливості для новаторства
як для творчості, нічим його не обмежуючи.

Специфічною постає проблема новаторства у зв’язку із активним i
щораз швидшим та всеохопним розвитком техніки і технологій в період
постмодерну. Залучення передових технічних та технологічних досягнень у
мистецький сфері стає джерелом новаторських ідей у художній творчості, а
також причиною формування нових видів мистецтва, таких як геппенінг,
перформанс, відео-арт, графіті, віджей-арт стріт-арт, та інші.

Чи означає виникнення нових видів та жанрів мистецтва формування
певної загрози для, так би мовити, класичних мистецтв, таких як живопис,
література чи театр? На нашу думку, новітні технічні та технологічні засоби
залучають до мистецької практики все більше зображувальних засобів для
реалізації творчих ідей. Але у плюральному постмодерному просторі це
зовсім не означає, що вже існуючі зображальні засоби будуть визнані
застарілими чи втратять свою актуальність. Французький режисер Ж.-К. Кар’єр
у розмові з У. Еко говорить про те, що нова технологія – це як нова мова,
котра потребує освоєння. «Техніка – це в жодному разі не полегкість. Це
вимога» [4, с. 35]. Можна сказати, це вимога певного етапу розвитку
суспільства, цивілізації. Опанування нею дає ще більше нових можливостей
для творчості, тобто для втілення нового. Ситуація постмодерну дає
незліченну кількість шансів та можливостей для реалізації різноманітних –
і традиційних, і новаторських концепцій. «Практики та звички співіснують, і
ми найбільші прихильники розширення спектру можливостей» – писав Ж.-
Ф. де Тоннак у передмові до книги У. Еко та Ж.-К. Кар’єра «Не сподівайтеся
позбутися книжок» [4, с. 6]. І як наприкінці ХІХ століття фотографія не
витіснила і не вбила живопис, так кіно не вбило фотографію, а телебачення
не вбило кіно, а отже, маємо підстави сподіватися, що науково-технічні та
технологічні інновації все далі розширюватимуть простір для художньої
творчості.
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Багатогранність глобалізаційних процесів, які відбуваються сьогодні,
їх суперечність, що призводить як до позитивних, так і негативних наслідків,
– теми, що широко обговорюються у відповідній науковій літературі. На
зміну нещодавніх трактувань глобалізації як односпрямованого процесу, що
веде до глобальної гомогенізації, прийшли теоретичні дослідження, в яких
йдеться про багатовекторну динаміку цих процесів.

Міжкультурна комунікація як особливий вид комунікації припускає
спілкування між носіями різних мов і різних культур. Співставлення мов і
культур виявляє не тільки загальне, універсальне, але й специфічне,
національне, самобутнє, що зумовлене розбіжностями в історії розвитку
народів.

Поняття «культура» розглядається як універсально поширена і
водночас специфічна для певного суспільства, нації, організації або групи
орієнтаційна система, яка зумовлює сприйняття, мислення, оцінювання та
дії людей усередині відповідного суспільства. Орієнтаційна система може
бути репрезентована відповідними символами (наприклад, мова, невербальні
форми комунікації, такі як міміка і жестикуляція та специфічні значеннєві
норми поведінки). Ця система передається через процес соціалізації
наступному поколінню і дає можливість членам суспільства долати їх життєві
і природні перешкоди.

Культура – є результатом постійного процесу комунікації. Культура не
фіксована в часі і просторі і не може, таким чином, бути зведена до якої-
небудь спільноті або її окремих представників. Культура регулярно
відтворюється, не має чітких тимчасових і просторових меж, зміни символів
і значень, оскільки значення створюються інтерсуб’єктивно в процесі
взаємодії людей.

У свою чергу, поняття «культура» можна віднести до трьох сфер
людської діяльності: 1) особистої, в якій люди думають і існують як особи,
2) колективної, в якій люди існують в соціальному контексті, 3) експресивної,
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за допомогою якої суспільство самовиражається. Мова є єдиним соціальним
інститутом, без якого неможливе успішне функціонування жодного іншого
соціального інституту. Таким чином, вона лежить в основі трьох
вищеперелічених категорій, на яких заснована культура.

Процес лінгвокультурної адаптації стосується, головним чином,
особливої мережі взаємостосунків, де на основі контексту визначається
важливість кожної складової. Головною задачею при адаптації стає
забезпечення довіри одержувача в культурі перекладу по відношенню до
трансльованого повідомлення [2, с. 14–15].

Важливу роль тут відіграє глобальна культура, що здійснює більший
або менший вплив на людей по всьому світу. Більш того, інформаційна ера
поклала початок не тільки зближенню, але також і злиттю різних націй і їх
культур, результат якого на даному етапі розвитку не представляється
можливим передбачити. В даний час людство стоїть на порозі виникнення
нової глобальної парадигми свого існування, відбувається процес розмивання
меж і згладжування відмінностей.

Серед різних підходів до процесу адаптації до умов різних
лінгвокультур, найприйнятнішим є інтегрований підхід, що слідує за
глобальною парадигмою, в якій особливої важливості набуває універсальна,
панкультурна інтерпретація адаптованого повідомлення [4, с. 16; 5, с. 10–11;
6, с. 92; 7, с. 20].

Міжкультурний простір є продуктом людської уяви, в ньому
повідомлення, дискурси і значення різного походження вивчаються,
зіставляються і сортуються. Незалежно від ступеня глобалізації комунікації,
фізично і соціально люди неминуче відчувають свою просторову
приналежність.

Кожна мова є унікальною. Мовна модель світу визначається через
культурологічні особливості, тобто етнічні, соціальні особливості і норми,
а також через економічні досягнення нації на певному ступені її розвитку.
Культура є невід’ємною частиною мовної моделі, і деякі вчені схиляються
до думки, що насправді ми перекладаємо не мову, а культуру [7, с. 155].

Окремий компонент культури не може існувати сам по собі, а повинен
розглядатися як результат конфлікту, що має місце завдяки наявності
культурного сприйняття в повідомленні-оригіналі, який створює проблему
при адаптації через відсутність подібного відзиву в культурі перекладу.

Слово або поняття набуває культурне значення в процесі перекладу.
Ступінь труднощів адаптації визначається тим, наскільки сильно
розрізняються культура, в якій створюється повідомлення-оригінал, і
культура, для якої повідомлення адаптується. Ступінь перекладності
повідомлення варіюється залежно від ступеня його включеності до тієї або
іншої культури, а також від того, наскільки далеким один від одного
виявляється культура-оригінал від культури-реципієнта з погляду часу і місця
[4, с. 41].
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Для того, щоб долати просторові і тимчасові межі, будь-який вираз
культури повинен стати предметом споживання [3, с. 12]. Люди завжди
обирають з пропонованих доступних для їх культурного «споживання»
предметів саме ті, які допомагають їм організовувати і усвідомлювати свій
власний життєвий досвід. Просторова приналежність предметів культури не
є єдиним критерієм їх придатності для міжнародного «споживання».
Предмети культури можуть долати просторові межі і виживати в
міжкультурному середовищі в тих випадках, коли вони містять елемент, що
дозволяє людям співвіднести даний предмет культури з своїм власним
досвідом і побачити в ньому віддзеркалення цього досвіду. Паттерни
організації культурного простору, які дозволяють людині розуміти і
змінювати світ, нескінченно різноманітні. Подібна різноманітність може бути
обумовленою географічними чинниками, але частіше заснованою на різниці
життєвого досвіду людей.

Таким чином, спільність досвіду, що утворює значення, можна
розглядати як сукупність полісемічних символів, які успішно
використовуються в найрізноманітніших ситуаціях людьми, котрі
залишаються представниками своєї культури, незалежно від процесу так
званої культурної гомогенізації. Глобальна культура характеризується, перш
за все, не загальними значеннями, а загальними символами, що породжують
значення. Таким чином, ми маємо справу з силою переконання, що пов’язує
емоції і досвід з певними символами і предметами культури. Можна
стверджувати, що ці символи мають ідеологічне наповнення [1, с. 401].

Кожна культура має свої власні, прийнятні тільки для неї, механізми
створення текстів, протиставляючи, таким чином, тексти не-текстам,
створеним в іншій культурі. Тексти, як семіотичні утворення всередині певної
культури, що сприймаються її носіями, не можуть існувати поза нею. Не-
тексти також потенційно можуть трансформуються в тексти. Проте, частіше
за все, не-тексти повністю не сприймаються існуючими усередині культури
механізмами, або сприймаються в деформованому вигляді. З часом
акумуляція подібних деформованих текстів призводить до створення нових
механізмів інтерпретації, що робить можливим розуміння їх носіями
культури., можливим стає також і виникнення механізмів створення текстів
нового типу, раніше не існуючих в даній культурі.

Отже, процес глобалізації робить найсильніший вплив на культурну
ідентичність, поступово розмиваючи культурні межі суспільства тим самим
загрожуючи проникненням чужої ідеології до символів і знаків культури
будь-якої країни.
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професор

Закон України «Про культуру» відносить музеї до базових закладів
культури [10]. Між тим очевидно, що їх не можна розглядати просто як один
з видів закладів культури, зважаючи на мультиформність музеїв та
поліфункціональність їхньої діяльності, адже сучасні музеї здійснюють
науково-фондову, експозиційно-виставкову, науково-дослідну, культурно-
освітню, просвітницьку, виховну і навіть розважально-дозвіллєву діяльність.

Історико-меморіальний музей Тараса Шевченка в Каневі крім своєї
сутнісної атрибуції має власну концепцію естетичних цінностей, втілену в
експозиції цього топосу, адже місце стає топосом лише концептуалізуючись.

Перша музейна експозиція музея Тараса Шевченка була створена в
1939 році, наступні в 1945, 1961, 1964, 1989 роках.

23 серпня 2010 року у День державного прапора України після
довготривалої реконструкції (2003–2010) на Тарасовій горі було відкрито
музей. Відкриття музею було елементом стратегії залучення туристичних
потоків до регіону, особливо напередодні 200-річчя від дня народження
Тараса Шевченка.

Після реконструкції історико-меморіальний музей Шевченка змінився
концептуально. Його можна розглядати як самостійний історико-
меморіальний об’єкт, центр культури, що відповідає викликам часу, має
власну особливу позицію в соціокультурному середовищі. Значно вплинула
на зміну естетичної концепції створення нової експозиції під час
реставраційних робіт і реконструкції музею робота архітектора, професора
Академії мистецтв України, Лариси Скорик. На думку З. Тарахан-Берези,
провідного наукового співробітника Шевченківського національного
заповідника, у 30-х рр. ХХ ст. образ національного музею як
Шевченківського Дому-Світлиці, створеного Василем Кричевським,
концептуально та естетично відрізнявся. Оформлення музею значно
відрізняється від його оформлення минулих років.

Характерною особливістю музею після останньої реконструкції стало
заповнення його вмісту аскетичними геометричними формами та
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застосування переважно монохромних світлових поверхонь. Помітно
спрощені або повністю відсутні елементи декору, які превалювали в
попередніх експозиціях. Перетворення образу музею створює відчуття
величі і монументальності споруди. Проте прикро, що в оформленні музею
зникли назавжди вітражі, створені Кричевським, дерев’яні бар’єри з його
візерунками, настельні розписи та стеля у вестибюлі. Створена експозиція
повертає відвідувачів до усвідомлення Тарасової могили як сакрального
місця, що вимагає збереження певних традицій, а не лише агітаційного
майданчика, яким могила стала у 20-х рр. минулого століття.

Основою організації музейного простору є концепт «Муза», «Доля»,
«Слава». Діюча експозиція дещо містична, оскільки прагне ввести минуле у
теперішнє. Її стиль – це стиль задуму і символізму, поєднують уявне з
реальним. Після реконструкції основна ідея Меморіалу передавалася за
допомогою мистецьких інсталяцій: Камінь наріжний з китайкою і Вічна
поезія Тараса Шевченка на вічному небі, створена засобом проекції на
натяжну стелю, представляє собою небо з рухливими хмарками, на яких
невидима поетова рука пише віршовані рядки, як символ вічності
Кобзаревого слова [1]. Велика увага приділена сучасним технічним засобам,
зокрема життєвий шлях Тараса Шевченка, його поховання в Санкт-Петербурзі
і в Каневі. Історія Тарасової гори подані через відеоряд і мультимедійну
інформацію. Експонати і мультимедіа взаємодіють у музейній експозиції,
створюючи єдиний естетичний експозиційний ряд із віртуальними і реальними
експонатами.

Оформлення вестибюлю характеризувалося наявністю між колонами
10 автопортретів Тараса Шевченка, виконаних на акриловій дошці лазерним
гравіруванням.

Уперше в музеї з`явився багатофункціональний зал для відзначення
ювілейних і пам’ятних дат, а також проведення урочистих і протокольних
заходів, прес-конференцій, наукових симпозіумів. Широко в залах музею
подано музичний супровід із творів композиторів-класиків та сучасників.
Залучення мультимедійних технологій, насичення експозиції електронікою,
усвідомлення техніки як необхідної складової сучасного музейного
простору суттєво вплинуло на естетику музейної експозиції. Створено новий
синтетичний тип музейної експозиції, в якому техніка, мистецтво, історія,
література виступили як рівноправні елементи. В експозиції використано
аудіо-візуальні програми, інтерактивні мультимедійні пристрої. Це, як
засвідчує практика, дуже вдалий засіб встановлення комунікації із дітьми,
молоддю, які обізнані з комп’ютерними технологіями.

Експозиція багатоярусна: «основні» експонати і лаконічний коментар
для швидкого огляду відвідувачів; експозиційний план другого ряду,
спеціальні розділи, і тач-скріни з доступом до бази даних – для усіх, хто
бажає глибше вивчити ту чи іншу тему. Технічні засоби в експозиції
використані як інструменти пред’явлення того матеріалу, що зберігається в
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музейній колекції (меморіальні речі Т. Шевченка, кінофрагменти про нього,
фото, картини, книги). Вони виступають рівноправними учасниками
експозиційної «дії» поряд із традиційними музейними предметами. Кожен із
семи інфо-кіосків містить ту інформацію, залежно від залу чи розділу, в
якому він знаходиться.

Нестримний рух життя вимагає створення концептуально та естетично
нових музейних експозицій. Так змінилася естетика оформлення вестибюля:
на даний час відсутні наріжний камінь з червоною китайкою та ряд портретів
Шевченка. Експозиція музею розвивається, змінюється, вдосконалюється.
На сучасному етапі науковцями музею, представниками влади, посадовцями,
працівниками культури та просто небайдужими людьми ведеться робота з
повернення до першоджерельної концепції, що репрезентують матеріали по
спорудженню музею Тараса Шевченка в 1930-х роках. Як відзначив І. Ліховий,
перший заступник міністра культури, на церемонії відзначення 202-річчя від
дня народження Тараса Шевченка, варто продовжити роботу з втілення
задумів архітектора Василя Кричевського. Він звернувся до губернатора
Ю. Ткаченка з проханням посприяти у поверненні до музею фрагментів
бар’єрів вестибюлю музею, виконаних у техніці інтарсії.

9 березня 2016 року було представлено експозиційний розділ «Історія
Шевченкової могили». В оновленій експозиції цього розділу значно ширше
представлено твори Тараса Шевченка. Серед останніх надходжень – чимало
видань, присвячених 200-річчю поета. Окрім багатьох музейних предметів,
які полюбилися і запам’яталися відвідувачам із попередніх експозицій,
привертають увагу ті, що з’явилися вперше, як-от: художнє полотно
Олександра Мельника «Шлях у вічність», на якому зображено Шевченкову
домовину під червоною китайкою в оточенні канівських дівчат у час
Останнього земного шляху Кобзаря на Чернечу гору; філософічно
наснажений автопортрет Токумі Айдзена з дружиною (Японія), що передає
сприймання «Кобзаря» Шевченка через архетипи орієнтальної культури.
Окремо представлено теми українського кобзарства, шевченківських
ювілеїв, сучасні події і традиції Тарасової гори. Одним із виразних штрихів
поширення сили Шевченкового слова в світовому духовному просторі стали
почуття корінної британки, відомої перекладачки творів Т. Г. Шевченка
англійською мовою Віри Річ (Елізабет Джоан Річ) (1936–2009) [8].

Шевченківський національний заповідник м. Канева існує і розвивається
в сучасних умовах розвитку ІКТ-технологій, створює та одночасно і
використовує інформаційно-культурний музейний простір. У своїй діяльності
активно включається у реалізацію різних музейно-інформаційних проектів.
Адже за ними – майбутнє музейної справи.

Сьогодення вимагає використання новітніх технологій як у
повсякденному житті, побуті, так і у створенні та оформленні експозицій
музеїв.

Музейна сфера є не тільки споживачем ІКТ для своїх потреб (облік та
каталогізація фондів, управління колекціями, збереження, атрибуція та
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реставрація). Музейна сфера – одна з основних джерел мультимедійного
контенту, нових електронних продуктів та послуг для відвідувачів. У зв’язку
з розвитком ІКТ музеї шукають і застосовують нові способи реалізації
одного з головних завдань – створення можливості доступу громадськості
до історичної та культурної спадщини [6].
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Національної академії мистецтв України

Сучасний процес євроінтеграції українського суспільства актуалізує
вирішення проблеми соціалізації та соціоадаптації, визначення наукової
концепції базових засад, ментальної змін людини до суспільних вимог
сьогодення.

Аналізуючи соціально-психологічний стан нинішнього українського
суспільства, фахівці все частіше вдаються до термінів, що ними позначаються
різноманітні форми соціопатій, тобто масові порушення соціальної адаптації,
викликані відсутністю загальноприйнятих схем упорядкування довкілля та
самоідентифікації людини в соціумі. Таке становище притаманне будь-якому
трансформаційному періоду, що характеризується докорінною зміною
соціокультурного середовища – у широкому розумінні цього терміна як
штучного середовища людини у сукупності його соціальних, економічних,
політичних, технічних та інших вимірів. Принципова, якісна зміна цих вимірів
порушує певні усталені способи організації життя і діяльності суспільства,
зумовлюючи стресові ситуації для певних мас людей, що потребує
вироблення і встановлення нових систем соціальної адаптації.

Українське суспільство перебуває у ситуації надпорогового стресу,
оскільки трансформаційні зміни відбуваються водночас в усіх системах
соціокультурного середовища. В стані перманентних змін перебувають
економічний уклад, державно-політичний устрій, соціальна структура,
професійно-статусні ранжири, етичні й естетичні цінності, трактування
історичних фактів і подій. Тотальна руйнація попередньої системи цінностей,
яку можна назвати «аксіологічною революцією», спричинила екзистенційну
кризу для маси людей різних верств і вікових категорій. Становище
ускладнюється ще й з огляду на майнову поляризацію суспільства та
зумовленим нею конфліктом масової і елітарної ціннісної свідомості.
Переважна частина суспільства перебуває у стані когнітивного дисонансу,
тобто у стані напруженості, що виникає у разі несумісності двох знань –
невідповідності реальних вимірів життя публічній риториці нової політичної
еліти.
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Пролонгація такого становища приховує у собі загрозу суспільній
цілісності, а також здатна зумовити встановлення нового типу тоталітаризму,
поза яким суспільство в означених нами характеристиках тяжіє до
авторитарного устрою. Усунути цю небезпеку і спрямувати суспільство на
шлях динамічного демократичного руху можна лише за умови відповідного
вирішення проблеми взаємоадаптації соціокультурного середовища й
людини.

Проблема полягає в тому, що протягом усього часу трансформаційних
перетворень як у теорії, так і, насамперед, – практично стверджується
необхідність однобічної адаптації людини до змін економічної, соціальної,
політичної та ін. систем. Така постановка питання навіть не підлягає сумнів
як сама собою зрозуміла. Навпаки, саме у невмінні або нездатності людей
адаптуватися до умов ринку, державного суверенітету, демократії тощо
вбачається чи не як найголовніша причина сучасних економічних негараздів,
зволікання реформ, аксіологічної кризи та ін. Інакше – соціокультурне
середовище і людина покладаються як контраверсивні явища, де людина є
похідною, такою, що підлягає зміні відповідно до змін у штучних, нею ж
створених системах. Останні ж розглядаються як провідні, самоцінні і
самодостатні, до яких людина мусить пристосовуватися, адаптуватися, навіть
якщо це вартуватиме їй життя – в екзистенціальному сенсі поняття. У якості
таких систем постають нові реалії соціокультурного середовища – суверенна
держава, нація, ринок і навіть культура в її акцентовано етнічному розумінні.

Утвердження примату середовища хибує не лише з екзистенційної
точки зору, але й методологічно. Людина не є пасивний продукт середовища,
так само і середовище не є продуктом людського свавілля. Між цими
явищами існує зв’язок взаємозалежності, але провідну роль відіграє, все ж,
суб’єкт – людина. Тільки вона відповідно може регулювати цю взаємозалежність
– або підкоряючись своєму творінню, суцільно адаптуючись до нього, або
ж встановлюючи ту рівновагу, яка уможливлює і поступальний рух
соціокультурних систем, і вільний розвиток самої людини. Іншими словами,
людина здатна (і повинна) не лише адаптуватися до змін середовища, але й
адаптувати їх до себе, до потреб свого життя.

Україна сьогодні робить свій вибір. Спектр можливостей ще існує.
Спектр пропозицій також: державоцентрична, де вищою цінністю
пропонується визнати державу; націоцентрична, де нація вбачається у суто
етнічному плані; ринкова («ринок усе розставить по своїх місцях»),
месіанська, де йдеться про всесвітньо-історичне призначення України, і
багато інших, які, врешті-решт, зводяться до вже перерахованих. Кожна з
цих пропозицій висуває парадигму, в якій власне людина відіграє
підпорядковану роль, похідну від тієї чи іншої соціокультурної системи
(інституту), до інтересів якої вона змушена буде пристосовувати себе і своє
життя.

Існує і пропозиція покласти у якості нової суспільної парадигми принцип
гуманізму. Принцип, який практично працює у цивілізованих країнах і який
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розгортається в економічній системі як принцип соціально-орієнтованої
економіки, в політичній – верховенства права (правова держава, громадянське
суспільство), в культурній – єдності і цілісності світової культури зі
збереженням культурної самобутності етносів, в етичній – суверенітету
приватної особи і етики обов’язку.

У цілому розгортання і послідовне здійснення принципу гуманізму є
поступальним рухом до єдності і цілісності людства, до ствердження цінності
людини як роду, до нерепресивного світового суспільства, що покладається
як ідеал, мета історичного розвитку. Отже, на користь гуманістичного вибору
свідчить не лише відповідна соціально-філософська традиція, але й сучасний
світовий досвід.

Вибір гуманістичної парадигми, за якої соціокультурне середовище
мусить адаптуватись до людини, жодною мірою не означає, що людина не
повинна призвичаїтись до змін середовища.

Як уже зазначалось, людина і середовище взаємопов’язані. Проте,
адаптація людини до середовища повинна відбуватися не шляхом стихійного
вироблення «полів автономних поведінок» безпосередньо за умов
динамічних змін, а шляхом соціального захисту та, передусім, – виховання
людини, формування її гуманістичного мислення, навичок соціальної
пластичності, що полягає у всебічному розвиткові людської особистості, її
інтелектуальних та почуттєвих спроможностей.

Ствердження пріоритетності культури є особливо важливим у сучасній
суспільній ситуації України, де одночасно з докорінною перебудовою усього
комплексу суспільно-економічних відносин відбувається творення
самостійної держави, нової політичної нації, вихід українського суспільства
у новий – європейський – культурний простір, а також залучення до
актуального культурного обігу величезного масиву нової інформації як
історичної, так і сучасної світової.

Збіг означених процесів та стрімка динаміка їх протікання створюють
ситуацію «культурного стресу», а саме – руйнацію попередньо визнаних і
становлення нових підстав і вимірів ідентифікації суспільства та
самоідентифікації людини як індивідуальності, громадянина, фахівця тощо.
А це, своєї черги, потребує відповідних змін як у діяльності суспільних
інститутів соціалізації та інкультурації особи, так і в оцінці їхньої суспільної
та культурної значимості.

Одним з універсальних інститутів соціалізації людини є залучення її
до світового культурного простору, до процесу художньо-естетичного
пізнання. Унікальність цієї форми пізнання полягає у можливості
безпосереднього, живого спілкування з культурним середовищем існування
як цілісним, неперервним у часі масивом пам’яток людської діяльності,
історії та еволюції людства. У своїй цілісній різноманітності ці пам’ятки
акумулюють і транслюють у часі духовні виміри життя попередніх поколінь,
є знаками нашої «спільної долі», яка, своєї черги, виступає головним
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чинником національної єдності – незалежно від того, як ми розуміємо націю:
в етнічному чи політичному сенсі.

Через оволодіння пам’ятками «спільної долі» людина долучається не
лише до історії предків, а й до певної соціально-історичної спільності,
набуває духовних вимірів певної культури і в кінцевому підсумку ідентифікує
себе у якості її самостійного носія. А самоідентифікація особи, усвідомлення
нею своєї тотожності є необхідною передумовою, «точкою відліку» її
індивідуалізації, становлення як свідомо автономної особистості, що вміє
діяти і як самостійна одиничність, і в складі певної спільноти, вміє розрізняти,
і головне, – узгоджувати спільні й особисті інтереси, не абсолютизуючи
жодного із них.

Своєї черги – лише спільність автономних особистостей, свідомих
своєї індивідуальності і водночас тотожності, може розглядатись, як цілісне,
духовно єдине суспільство. Таким чином, оволодіння пам’ятками «спільної
долі» є потужним чинником формування гуманізованого, спрямованого на
цінність і цінності особистості, суспільства.

Cаме переживання забезпечує суцільність людського буття в єдності
зовнішніх і внутрішніх виявів, речової і духовної діяльності, стосунків і
ставлень, знань і оцінок. Як тотальний вияв загального, родового, з одного
боку, переживання, водночас, є гранично індивідуалізованим і суб’єктивним,
належним одиничній конкретній людині як субстанція її реального життя.
Тому переживання – основа людської суб’єктивності й самосвідомості.

Отже, чуттєвість, виступаючи водночас основою самосвідомості
людини й мотивації її вчинків, визнається найближчим виявленням
суб’єктивної «самості» й родової людської тотальності. Інакше, міра
людськості й людяності людини є мірою розвитку її чуттєвості, здатності
до переживання й співпереживання.

Відтак, почуття виступає основою ціннісного, точніше – ставлення
людини до довкілля. Й саме на почутті грунтується сутнісна родова ознака
людини здатність ставитися, яку деякі автори слушно розглядають як вищий
вияв людськості – духовність.

Здатність людини до переживання, акумулятивний характер останнього
та потреба в обміні досвідом почуттів зумовлює й іншу форму пракгично-
духовної активності людини – мистецтво, художню діяльність.

Мистецтво – особлива, своєрідна форма подвоєння реального
людського буття, буття, пережитого художником і пропонованого до
співпереживання іншому. Мистецтво «бере» світ у його смисложиттєвих
вимірах, світ як цінність і світ цінностей, виступаючи, таким чином, формою
кумуляції досвіду його самовизначення. Це здійснюється в художньому
образі – особливому ідеальному утворенні, в якому через одиничне,
індивідуальне виявляється й утверджується загальне, родове.

Художність, художнє – формотворчі характеристики мистецтва, байдужі
до його змістовних вимірів. Ці елементи фіксують як позитивний, так і
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негативний досвід самозначення людини й людського роду. Художньо
довершено можна зобразити гуманістичні й антигуманні явища та тенденції
суспільної життєдіяльності. Оскільки ж художні образи мають статус
життєвих реальностей, тих, що переживаються нарівні з дійсними, то художнє
може поповнювати масив соціально-негативних, антигуманних реалій. Це
означає, що художнє саме по собі етично нейтральне і потребує єдності краси
й блага, що є сутнісним виміром естетичного. Інакше, мистецтво як естетичне
явище, як модус естетичного відтворює єдність художнього й морального.
Лише за такої умови воно відповідає повноті визначень естетичного й
виступає як одна з форм і його існування.

Наведена думка дає підстави твердити, що гуманізація людини,
формування її самосвідомості і здатності до самовизначення, гуманістичного
світоставлення полягає, передовсім, у формуванні естетичної свідомості
або чуттєвості в естетичному вихованні, яке є головним напрямом
людинотворення й метою, саморуху роду «людина».
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УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Бойко Зінаїда Василівна,
аспірант Національної академії керівних кадрів

культури і мистецтв,
науковий керівник: Сіверс В. А., доктор філософських наук,

професор

Сьогодні категорія ментальності знову в центрі уваги українських
учених та громадськості (пор. Р. Чопик «Менталітети», 2014), що,
безперечно, пов’язано з європеїзацією суспільної свідомості, зі спробами
побудувати нове суспільство, яке докорінно зможе змінити спосіб життя
українців. Отже, зростання інтересу до ментальності викликане нагальними
потребами кардинальних змін у всіх сферах життя, у тому числі культури,
виховання і освіти. Порівняно з попередніми періодами її вивчення вони
полягають у переосмисленні і переорієнтації системи духовних цінностей
на європейські основи. Якщо раніше наукові дослідження ментальності в
основному були зосереджені на порівнянні національних характерів «братніх»
народів, то нині набувають чинності такі, що будуються на порівнянні
менталітетів європейських народів.

Зокрема, за спостереженнями львівських студентів, у психофізичному
аспекті поляк – це особа весела, товариська, комунікабельна, життєрадісна.
І надалі в його житті високу позицію зберігають традиційні стереотипні
ознаки: увічливість, вихованість, патріотизм, релігійність [5, с. 222].

Загальновідомо, що слова «менталітет» і «ментальність» походять від
латинського кореня «mens» – свідомість. На підставі синонімічності ці
поняття розглядаються в одній низці зі словосполученнями «національний
характер», «дух народу», «етнічна психіка» і под., оскільки не мають суттєвих
відмінностей у значенні й є перекладом з іноземних мов: нім. «dieMentalita»
(спосіб думки, склад розуму); англ. «mentality» (розумовий розвиток, склад
розуму); франц. «mentalite» (напрямок думок, спрямованість розуму, склад
розуму). Але ще Г.- В.- Ф. Гегель вустами Лейбніца говорив, що в природі
не існує двох абсолютно однакових реалій. Для культурологів у ментальності
«важливий момент її впливу на звичаї, традиції, вірування, знання, способи і
прийоми дії та інші складові духовної і матеріальної культури» [2, с. 56–57].
Виходячи з поняття «символічні форми», до яких Е. Кассірер відносив мову,
міф, релігію, мистецтво тощо, види менталітетів можна систематизувати в
залежності від способів сприйняття навколишнього світу (етнічний,
політичний, расовий, релігійний тощо). Теоретики мистецтва (А. Берталанфі,
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Ш. Бюлер, К. Фосслер) виділяють поняття «художня ментальність», що
використовує певний синтез мистецтв для відображення менталітету народу.

Мета даного дослідження – проаналізувати джерела формування
українського менталітету, охарактеризувати основні його риси, показати
спільне і відмінне в ментальності українців та інших народів.

Змальовуючи майбутнє слов’янських народів, особливо українського,
Й. Г. Гердер у «Journal meiner ReiseimJahr 1769» оптимістично писав: «Україна
ще стане новою Грецією. Чудове розташування цієї країни, ласкавий характер
народу, його музичний дар, родюча земля ? ще пробудяться. Зневеликих
племен, якимиколись були жгреки, з’явиться велика культурна нація. Її
кордони протягнуться до Чорного моря, а звідтиі в широкий світ» [1, с. 135].

Але сьогодні питання, «до якої цивілізації належить Україна?» та «в
якій стадії розвитку вона перебуває?», особливо актуальні в світлі останніх
подій. Якщо це гомогенна структура, то реформаторам не доведеться
докладати особливих зусиль, якщо ж співтовариства в ній різні, то
перетворення будуть болючими, залежними в перспективі від зміни поколінь.
Які ж риси характеру нації є визначальними для її історії, формування
ментальності? На думку Г. Лебона, автора відомої праці «Психологія
народів», визначальними рисами англосаксонської раси (американців,
англійців та ін.) є «запас волі, нестримна енергія, дуже велика ініціатива,
абсолютне самовладання, відчуття незалежності, доведене до крайньої
нетовариськості, могутня активність, живучі релігійні почуття, дуже стійка
моральність і дуже ясне уявлення про обов’язок… До цієї загальної
характеристики слід додати той повний оптимізм людини, життєвий шлях
якої є абсолютно ясним і яка навіть не припускає, що можна вибрати кращий.
Вона завжди знає, чого потребують від неї її вітчизна, її сім’я та її релігія»
[6, с. 25]. Саме цей перелік рис є визначальним для психологічного складу
англосаксонських народів, формує поняття їхньої ментальності і є відносно
незмінним протягом століть.

Крім суто філософських проблем, Г.-В.-Ф. Гегель також досліджував
характери європейських народів, підкреслюючи не тільки їхню
різноманітність, але й певну схожість. Розкриваючи риси національного
характеру англійців, Гегель відзначав їх здатність до інтелектуального
сприйняття світу, схильність до консерватизму, відданість традиціям. На його
думку, італійський та іспанський характери близькі одне одному, їхньою
основною рисою є індивідуалізм. Важко не погодиться з думкою Гегеля
про те, що основними рисами національного характеру німців є глибина думки,
розсудливість, витримка, що визначають їх успіх у всіх сферах діяльності
протягом століть.

Виокремлення науковцями психологічних рис національного характеру,
як правило, має спонтанний характер і зводититься, як правило, до переліку
простої сукупності рис і властивостей. У цьому сенсі правильною є думка,
що психологічний склад нації як дуже складний феномен зв’язаний з такими
складовими, як статика і динаміка. «До статистичної складової належать
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найбільш стійкі ознаки – національний характер, ментальність, національна
свідомість і самосвідомість, звичаї, традиції, авто- і гетеростереотипи,
базові цінності тощо. Динамічна складова включає мобільні, нестабільні
елементи – національні почуття і настрої, національні інтереси та орієнтації,
звички тощо» [8, с. 23].

На наш погляд, найбільш повний перелік основних тем, пов’язаних із
ментальністю, представлений і схарактеризований у фундаментальній праці
«Історія європейської ментальності» (за редакцією П. Дінцельбахера),
як-от: індивід, сім’я та суспільство; сексуальність та любов; релігійність;
тіло й душа; хвороба; вік; смерть; острахи й надії; радість, смуток та щастя;
робота і свято; комунікація; чуже та своє; влада; право; природа і навколишнє
середовище; простір, час та історія. У свою чергу, П. Дінцельбахер визначає
ментальність як «набір способів і змістів мислення та сприйняття, які типові
для відповідного колективу у відповідний період» [3, с. 21].

Немає усталеного розуміння цього поняття і серед українських
науковців. Дослідники категорії «ментальності» тлумачать її «як особливий,
притаманний лише даній людській спільності, стиль світосприйняття, що
відображає у знятому вигляді довгий період сумісного існування людей у
схожих природно-географічних і соціокультурних умовах» [2, с. 64].

В українській науці ментальність стала предметом активного вивчення
в 90-х роках ХХ ст. у зв’язку з виробленням нової ідеології в умовах
незалежності, а також з метою розмежування поглядів українських та
російських філософів, діячів мистецтва, науки тощо на цю проблему. У той
же час психологічний склад українського етносу, «дух народу»,
«національний характер» та інші зв’язані з ментальністю категорії давно були
в центрі уваги мислителів минулого. Дослідження українського менталітету
в ХІХ ст. почали Д. Антонович, М. Костомаров, І. Нечуй-Левицький,
О. Потебня; продовжили у ХХ ст. Р. Додонов, Е. Донченко, Л. Гумільов,
В. Липинський, І. Старовойт, М. Холод, Б. Цимбалістий, Д. Чижевський та
ін. У цьому процесі велика роль передусім належить українським філософам,
які займалися пошуками власного ідеалу національної ментальності,
окреслювали межі національної ідентичності, визначаючи для цього
національні культурно значущі символи, концепти. Прикладом концентрованої
концептуалізації для українців є серце ? символ-образ, що червоною ниткою
проходить крізь всю українську мистецьку творчість, педагогіку, освіту,
починаючи від Г. Сковороди, П. Юркевича і закінчуючи Т. Шевченком,
М. Гоголем, Л. Українкою, П. Кулішем, О. Довженком, В. Сухомлинським,
В. Підмогильним, В. Стусом, О. Олесем та іншими. Для росіян таким
прикладом є «руський мир», або, точніше, за Л. Гумільовим, «російський
мир».

Відзначимо, що історик і письменник, автор програмного документа
Кирило-Мефодіївського братства «Книга буття українського народу»
М. Костомаров у праці «Дві руські народності (росіяни та українці)» раніше
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за всіх запропонував «модель українського національного характеру».
Костомаров першим розкрив сутність і характер української нації на відміну
від інших народів – росіян, білорусів, поляків, яка встигла побувати і під
польською шляхтою, і під російським царем, але зберегла свій «народний
характер» передусім завдяки спадковій волелюбності українців.

Д. Чижевський, автор «Нарисів історії філософії на Україні», відзначає,
що основні відмінності в ментальності українців і росіян, за Костомаровим,
формуються в XII ст., називаючи такі їх характерні риси: 1) українець вище
за все цінує окрему людину, ніж загальне; у росіян же панує загальне (Бог,
цар) над індивідом; 2) в Україні люди звикли з давніх-давен чути в себе чужу
мову, вороже до іноземців вони ставились в разі кривдження своїх святинь;
росіяни ж «нетерплячі» до «чужих» віросповідань, звичаїв та ін., до яких
вони ставляться з презирством; 3) українці намагалися «одухотворити» весь
світ; російський народ – «матеріальний»; 4) українець любить природу, тому-
то українська поезія невідривна від природи, вона оживляє її; росіянин мало
цінує природу; 5) любов до жінки – духовна в українців і матеріальна у росіян;
6) в українців неможливо, щоб з’явився якийсь розкол із причин обряду,
букви, їх релігійність ? внутрішня; увага росіян в релігії спрямована на
зовнішнє, на форму [9, с. 138].

Відомі російські історики найчастіше називають такі риси росіян:
спонтанність, товариськість, (В. Ключевський), соборність, державність
(А. Хомяков, С. Уваров), комюнотарність (братерство), ірраціональність
(М. Бердяєв), церковність (В. Соловьов). З часом під впливом екологічних,
історичних, соціокультурних і глобальних викликів національний характер
може змінюватися, тобто він не є чимось застиглим, законсервованим.

Твори названих вище філософів мають національний колорит, так
необхідний у сучасних умовах, оскільки фокусуються навколо теоретичної
ідеї серця, визначної для української ментальності, що знайшло продовження
і набуло специфіки передусім в творах О. Довженка, В. Сухомлинського,
В. Підмогильного, В. Стуса та ін.

Екзистенціально-кордоцентристські мотиви Сковороди і «філософія
серця» Юркевича опосередковано розвинуті і виражені у творчості діячів
української культури: кінематографістів (О. Довженко («Щоденникові
записи», «Зачарована Десна», «Земля» тощо), Ю. Ільєнко («Легенда про
княгиню Ольгу»), С. Параджанов («Тіни забутих предків»), О. Санін
(«Поводир»); письменників (В. Стус («Палімпсести»), В. Підмогильний
(«Місто. Невелика драма»), О. Олесь («Чари ночі: лірика»), В. Сухомлинський
(«Серце віддаю дітям»), В. Голобородько («Уся Україна», «Савур-могила»,
«Як потрапити жити на чужину»), Р. Чопик («Менталітети»), С. Грабовський
(«Трактат про серце»), Л. Костенко («Записки українського божевільного»)
та ін.

Проблема ментальності сьогодні актуальна і для української художньої
еліти, яка може прискорити процес культурної трансформації і корінних
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перетворень в Україні на світоглядному рівні. Правильним є визначення
ментальності як світосприйняття, властивого лише певній людській
спільності, що формується на глибокому психологічному рівні індивідуальної
або колективної свідомості і визначає поведінку усіх її членів.
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Рівненського державного гуманітарного університету

Активізація міжнародних контактів на регіональному рівні й зростання
їхньої питомої ваги у справі розбудови зовнішніх відносин української
держави робить актуальним питання діалогу між культурами. Міжкультурний
діалог каталізує обмін культурними надбаннями, збагачує українське
суспільство європейським досвідом міжкультурного співробітництва,
формує та стимулює урізноманітнення форм культурного розвитку, виносить
у пріоритети політику культурного співробітництва на тлі демократичних
перетворень у країні.

Сучасний цивілізаційний розвиток характеризується тим, що нації та
люди всього світу стають усе більше пов’язаними та взаємно залежними.
Глобально більшість міст та країн внутрішньо урізноманітнюються
поповнюючись мешканцями різних рас, релігій, етнічних та національних
походжень. Водночас збільшується ризик пов’язаний з економічним або
політичним відчуженням та соціальною ізольованістю. Названі чинники
слугують поштовхом для усе більшого вивчення діалогу між культурами.

Міжкультурний діалог як спосіб передачі надбань та можливість
пізнання світу ретранслює досвід, традиції, чим сприяє оновленню ціннісного
змісту сучасної культури і формує передумови збереження та передачі
досвіду міжкультурної взаємодії нащадкам.

Важливою вбачається здатність діалогу культур до створення спільних
основоположень, які можуть задати адекватний простір такого діалогу. Їм
властивий пафос істини й справедливості,більше того, у своєму гранично
абстрактному вираженні основоположення однаково ґрунтуються на істині
й справедливості, ототожнюючи їх із золотим правилом моральності.

З іншого боку відмінності культур нерідко стають не тільки
передумовою, а й підставою розгортання діалогу.

Завдячуючи емоційній, прагматичній, психологічній, соціальній та ін.
природі, міжкультурний діалог є цікавим для дослідників різних наук. Він
стає центральним поняттям у культурі пізнання світу та налагодження
контактів і у 21 ст., коли на тлі конфліктів через загострення сприйняття
відмінностей між культурами, через їх протиставлення відбувається
взаємопроникнення культур.
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Пріоритетом розвитку сучасних міжкультурних відносин є політика
сприяння прояву та розвитку творчої сутності людини через пізнання іншої
культури та відкриття в собі бажання бути пізнаним. Тому, міжкультурний
діалог, сприяючи формуванню власного міжкультурного простору,
уможливлює водночас вихід за його межі на ґрунті не протиставлення, а
єдності та рівноправності.

Для прикладу, питання про ціннісно-епістемологічний статус культур
має лишатися за межами предметів розгляду в процесі міжкультурного
діалогу. Скажімо, прихильники ісламу вважають, що їх релігія є єдино
справжньою. Християни переконані, що таким є християнство. За кожним з
цих переконань стоїть своя самодостатня правда – правда віри. І якщо
мусульмани й християни прагнуть жити у режимі діалогу, то вони не можуть
зробити це інакше, як залишивши свої релігійні переконання при собі, для
внутрішнього користування.

У становленні об’єднаної Європи та інтеграції України до європейського
співтовариства важливим є узгодження зусиль для вирішення проблем
сучасної соціокультурної ситуації, наслідування загальнокультурних традицій,
збереження багатоманітності культурного простору.

Відшукуючи адекватне визначення феномена міжкультурного діалогу,
науковці враховували щонайменше дві важливі обставини: а) старі підходи
до менеджменту культурного розмаїття сьогодні не завжди виявляються
адекватними (до речі, у цьому контексті ставиться під сумнів валідність
політики багатокультурності, яка до недавнього часу вважалася чи не
найефективнішою в системі етнокультурного менеджменту); б) спільне
життя у різноманітному суспільстві може бути безконфліктним лише за
умови, якщо усі його члени живуть рівними й однаково гідно з розумінням
сприймають та з повагою ставляться до інших культур, звичаїв, одне до
одного [1, с. 7].

Велика кількість спостережень та досліджень у сфері діалогу культур
дозволяє дійти висновку, що можливості отримання успішного результату
та змістовні аспекти комунікаційної взаємодії залежать від традицій,
цінностей, норм сприйняття і установок, етнокультурної самобутності,
можливості посилювати прагнення до прояву культурної індивідуальності.

Отже, сучасне європейське суспільство поступово набуває
специфічних характеристик міжкультурного діалогу у вигляді: багатогранного
внеску з боку інших культур та цивілізацій (філософії , науки, історії,
економіки, мови й літератури, музики тощо); локалізації культур (регіонів
Європи як історичних, культурних, географічних або економічних
цілісностей); мовного й етнокультурного плюралізму в результаті історичного
формування націй в Європі; поглиблення інтеграції інших культур в культуру
європейських країн; культурного різнобарв’я представників європейської
діаспори. Такий реальний стан міжкультурної взаємодії потребує відповідних
рішень і програм з метою визначення і формування на національному рівні
певних стратегій міжкультурного співробітництва країн ЄС та України.
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Розуміння діалогу культур є багатоаспектним та багатовимірним, і
ґрунтується на свідомому підході у поєднанні духовних і моральних
цінностей із прагненням поліпшення матеріальних умов. У цьому сенсі
міжкультурний діалог дозволяє зберегти та збагатити духовно-етичний
потенціал суспільства, слугує основою для збереження його самобутності.
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Проголошення Україною курсу на «євроінтеграцію «є рушійною силою
для багатьох процесів у державній політиці. Сьогодні в нашій країні як на
політичній, так і на суспільній аренах все частіше ставляться питання, що
пов’язані з гендерною політикою. Однак ціла низка умов і чинників, таких як
суспільно-політичні трансформації, соціально-економічна нестабільність у
країні, розбалансованість національних та етнічних взаємодій, ускладнюють
вирішення пріоритетних питань гендерної політики. Тому, в контексті
нагальних державних проекцій важливими є дослідження, які присвячені
гендерному питанню.

Вивчення проблематики гендерної політики презентовано працями
вчених різних галузей гуманітарних знань. Зокрема поняття «гендер»
розглядається в більшості з них як соціокультурний конструкт, який
відображає відмінності в ролях, поведінці, ментальних та емоційних
характеристиках між чоловічим та жіночим. Гендер конструюється через
певну систему соціалізації, розподілу праці, існуючі в суспільстві культурні
норми, ролі і стереотипи. Саме вони в певній мірі визначають психологічні
якості, здібності, види діяльності, професії людей в залежності від
біологічної статі. У цьому розумінні бути чоловіком чи жінкою означає не
володіння певними природними якостями, а виконання певної ролі. У сучасних
соціальних дослідженнях гендер використовується не як незмінна і
універсальна конструкція. Тож, гендер – визначає соціальну стать людини на
відміну від біологічної статі, соціально-рольовий статус, який визначає
соціальні можливості кожної статі в освіті, професійній діяльності, доступі
до влади, сімейній ролі та репродуктивній поведінці, та є одним з базових
вимірів соціальної структури суспільства [1, с. 12].

Напрям гендерної політики є новим для України, та водночас має свою
історію становлення. Зокрема, у 2006 році затверджено програму з
утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до
2010 року.

Дискримінація за ознакою статі спостерігається в усіх сферах життя
українського суспільства. В органах законодавчої влади жінки становлять
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8,5 відсотка, серед голів обласних державних адміністрацій лише три жінки,
у великому промисловому бізнесі жінки обіймають лише два відсотки посад,
серед власників середнього і малого бізнесу – 20 відсотків. Заробітна плата
жінок майже на третину менша, ніж чоловіків, безробітних жінок значно

більше, ніж безробітних чоловіків, пенсія жінок, за прогнозом, через
20–30 років становитиме у середньому 40–45 відсотків пенсії чоловіків.
Жінка працює фактично на 4–6 годин більше, ніж чоловік. Праця у
домашньому господарстві не враховується як продуктивна.

Разом з тим, у країні надзвичайно загострились проблеми чоловіків.
Чоловіче безробіття зростає швидшими темпами, ніж жіноче. Чоловіки
йдуть на пенсію на п’ять років пізніше, ніж жінки, хоча тривалість їх життя
на 12 років менша. Такі хвороби, як туберкульоз, алкоголізм, наркоманія, і
таке явище, як суїцид, панують переважно в чоловічому середовищі.
Гострою проблемою залишається збереження репродуктивного здоров’я
чоловіків [2].

Як відомо, Україна ратифiкувала Конвенцiю про лiквiдацiю усiх форм
дискримiнацiї по вiдношенню до жiнок 1979 року, Конвенцiя №156 про
працюючих з сiмейними обов’язками, пiдсумковi документи Всесвiтньої
конференцiї з прав людини (Вiдень, 1993 р.), Конвенцiю про лiквiдацiю
насильства щодо жiнок, Конвенцiю про громадянськi та полiтичнi права,
Конвенцiю про соцiальнi, економiчнi та культурнi права (1976 рік).

У 2013 році було прийнято нову Державну програму забезпечення
рівності прав жінок і чоловіків до 2016 року. Згідно з нею на подолання
дискримінації жінок виділять майже 6 мільйонів гривень.

Міжнародна спільнота постійно здійснює моніторинг стану справ із
забезпеченням рівних прав і можливостей. Питання гендерної рівності
включено до низки провідних міжнародних звітів, що свідчить про
важливість цінності гендерної рівності. Зокрема, Індекс із гендерної рівності
(Gender Equality Index) – один із важливих компонентів щорічного між Київ:
народного Звіту із людського розвитку Програми розвитку ООН (UNDP
Human Development Report). Станом на 2014 р. Україна посідає 83 місце за
рівнем розвитку людського потенціалу. У міжнародному звіті Рівня свободи
у світі (Freedom in the World, Freedom House) також є розділ про «особисту
автономію та індивіду Київ : альні права «. Україна стикається із такими
проблемами сто Київ : совно забезпечення гендерної рівності: «Гендерна
дискримінація забороняється відповідно до конституції, проте урядовці
демонструють відсутність розуміння проблеми. Правозахисні організації
скаржаться, що роботодавці відкрито дискримінацію за ознаками статі,
зовнішності та віку. Торгівля жінками за кордоном з метою проституції
залишається серйозною проблемою «[3].

Окремі щорічні міжнародні звіти присвячені лише питанням
забезпечення гендерної рівності. У Звіті із глобального гендерного розриву
2014 р. (GlobalGenderGapReport 2014), що готується Світовим економічним
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форумом (WorldEconomicForum), вимірюється величина гендерного
розриву (gendergap) у чотирьох важливих сферах нерівності між чоловіками
та жінками: економічна участь, рівень освіти, політичне представництво та
сфера здоров’я. У 2014 році Україна посідала 56 місце із 142 досліджуваних
країн (чим вища позиція в списку, тим більше країна наближена до гендерної
рівності. В Україні найгіршою є ситуація із політичною компонентою
(участю жінок у процесі прийняття рішень) – 105 місце із значенням, яке
майже наближається до нуля, тобто, до суцільної гендерної нерівності.
Україна взяла низку міжнародних зобов’язань, які повинна виконувати, у тому
числі, стосовно забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків
[3, с. 8–9].

Що ж змінилось за період нових впроваджень у цій сфері? Чи варто
використовувати європейський досвід гендеру, або ж вибрати власний шлях
розвитку даного сегменту державної політики? Сьогодні статистика свідчить,
що у середньому жінки заробляють на 19% менше чоловіків. Свідомість
українських жінок щодо власних прав залишається доволі низькою.

Отже, незважаючи на те, що жінки формально отримали рівний із
чоловіками статус, вони продовжують піддаватися дискримінації і в
політичній сфері. Експерти вбачають в цьому кілька причин: низький
соціальний статус жінок, економічна залежність від чоловіків, нерівноцінний
розподіл сімейних обов’язків, відсутність центрів з політичної освіти
населення, відсутність підтримки жінок-політиків з боку чоловіків та
нерозуміння останніми важливості проблеми представлення жінок у владі,
вплив стереотипу «політика – чоловіча справа».
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Сучасна сфера культури, як і країна загалом, переживає системну кризу,
викликану відсутністю політичної волі до реформаторської діяльності, а
також стратегічного курсу розвитку держави та пакету тактичних завдань,
які потрібно вирішувати на кожному конкретному етапі. У цьому зв’язку
задекларована реформа місцевого самоврядування в комунальній сфері дає
шанс і сфері культури спробувати стати самодостатньою галуззю народного
господарства і позбутися залишкового принципу фінансування.

Виходячи з проблемного ряду культурної сфери та досвіду реалізації
тактичних завдань, у нових умовах повинна значно зрости соціальна активність
місцевих громад, оскільки останні будуть самі вирішувати низку наступних
питань:

- кількість установ культури, що обслуговуватимуть регіональний
рівень;

- якість наданих послуг закладами культури;
- вартість цих послуг та можливість її корегування;
- формування почуття господаря, здатність брати на себе відповідальність

за виконувану роботу, важливість думки кожного в соціумі, розуміння того,
що від діяльності кожного залежить ефективність проведеної роботи
загалом тощо.

У той же час важливим залишається наступний проблемний ряд сфери
культури:

- якість фахівців, які мають здійснювати надання послуг місцевим
громадам;

- які навчальні заклади і на яких умовах будуть здійснювати підготовку
кадрового корпусу галузі для роботи вже у нових умовах;

- яким чином місцева громада у перші роки здійснення експерименту
зможе забезпечувати виконання багатьох фінансових питань, пов’язаних із
зміцненням матеріально-технічної бази сфери культури, її здатності
функціонувати у сучасних умовах;

- яким чином і у яких формах здійснюватиметься система методичного
керівництва галуззю. І чи залишиться вона в умовах експерименту взагалі?
Адже її наявний кількісний склад та якісний професійний рівень переконує у
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неможливості запропонувати місцевому населенню оригінальні форми
організації дозвілля, здатні поступово накопичувати кошти для подальшого
зміцнення сфери;

- якою бачиться роль клубу у майбутньому?
- як швидко сформуються міжгалузеві контакти відповідних фахівців,

здатних ефективно здійснювати керівництво галуззю культури і що лежатиме
в основі цього процесу?

Є й інші питання подібного напряму, які об’єктивно постануть перед
культурно-дозвіллєвою сферою у міру розгортання експерименту і передачі
багатьох функцій на місця.

У той же час для успішного функціонування сфери, а надто просування
експериментальної діяльності в життя потрібно було б вирішити низку
організаційних питань, зокрема: на рівні управлінських структур області (чи
країни в залежності від того, як успішно буде розгортатися реформа і
настільки ефективно вона відповідатиме очікуванням місцевого населення):

- розробка професіограми сучасного працівника культури і пошук тих
ВНЗ, які були б здатні реалізувати її основні положення;

- внесення змін (або створення нового) класифікатора спеціальностей
з урахуванням розпочатої в країні експериментальної діяльності;

- широкий моніторинг стосовно кількості і якісних характеристик кадрів
для сфери по регіонах або подібна робота більш локального характеру на
місцях і внесення відповідних пропозицій до МОН України (за погодженням
із Міністерством культури України) стосовно підготовки потрібних кадрів
на місцях за контрактною формою (або на кошти місцевих громад);

- моніторинг кадрового корпусу галузі на предмет визначення кількості
фахівців на найближчу перспективу;

- переатестація управлінських кадрів галузі усіх рівнів стосовно їх
здатності працювати в умовах експерименту;

- визначення центрів системи підвищення кваліфікації кадрів для сфери
культури;

- пошук коштів на підготовку професіональних кадрів, здатних
працювати на запит місцевих громад;

- розробка нових критеріїв оцінки якості роботи співробітників, яка б
виключали тільки кількісні показники;

- створення структур, які б відповідали за організаційно-методичне
функціонування сфери культури з урахуванням критеріїв відповідності
займаним посадам цих працівників, виходячи з умова експериментальної
діяльності, розпочатої в країні;

- заснування всеукраїнського періодичного часопису, де б питання
експериментальної діяльності у сфері культури країни та її регіонів стали
предметом постійного розгляду;

- пошук форм взаємодії місцевих і державних органів влади у сфері
культури для успішного просування розпочатого експерименту;
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- форми контролю проведеної роботи і висвітлення її результатів у
спеціальній періодиці;

- внесення змін (або ухвалення нової редакції) до Закону України про
місцеве самоврядування в частині співпраці місцевих органів культури з
представниками органів місцевого самоврядування;

- широке обговорення окресленого кола питань у пресі, спеціальній
періодиці, нарадах тощо з метою висвітлення позитивного досвіду ходу
експерименту та його подальшого розгортання.

Проблемний ряд можна продовжувати й надалі, однак головним
залишатиметься бажання відповідальних за проведення реформ у країні, у
тому числі і сфері культури та представників місцевих громад, до логічного
завершення експерименту.
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Національної академії керівних кадрів
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Варіативність сучасного світу, соціокультурні суперечності, різноманіття
принципів організації соціумів, видів діяльності, соціальних ролей і групових
норм призвели до стирання усталених культурних кордонів та цінностей, за
допомогою яких людина визначає себе й своє місце в суспільстві, до кризи
ідентифікації.

Сьогодні цей процес охоплює всі структурні елементи українського
суспільства – як на рівні окремих особистостей, так і в рамках всього соціуму,
що створило принципово нові поля для дослідників. Однією з актуальних
тенденцій сучасного культурологічного дослідження є вивчення
детермінантів кризи ідентичності та пошук механізмів соціокультурної
регуляції ідентифікаційними процесами.

У межах міждисциплінарного дискурсу сформувалося ряд концепцій
щодо чинників кризи ідентифікації в глобалізованому світі (Д. Белл, С. Бенхабіб,
Д. Гольдблатт, М. Кастельс, Е. Макгрю, Е. Нарочницька, А. Неклесс,
Я. Пенроуз, У. Ханнерз, С. Хантінгтон, Д. Хелд та ін.). Однак вони не дають
цілісного уявлення про специфіку кризи ідентичності в українському
соціокультурному просторі й осмислення феномену ідентичності як одного
із векторів соціальної консолідації українського суспільства в
глобалізованому світі.

Як відомо, ідентичність свідчить про певний антологічний і
метафізичний статус суб’єкта (індивідуального або колективного Я), в її
основі лежать механізми розрізнення й ототожнення Я та Іншого.
Іідентичність не є незмінним параметром соціокультурної системи. Будучи
важливим інваріантом певної культури, вона, в тім, тісно зв’язана з реаліями
конкретно-історичного періоду, проявляючи риси варіативності у часі й
просторі.

Важливим чинником кризи ідентифікації в сучасній Україні є
соціокультурна ентропія. В українському суспільстві сьогодення все більше
помітні прояви зниження ролі етнічного культурного комплексу як соціально
інтегруючого ядра. Склалась і все більше поглиблюється ситуація, для якої
характерно порушення цілісності системи ціннісних орієнтацій, форм і норм
соціальної організації й регуляції, каналів соціокультурної комунікації,
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комплексів культурних інститутів, стратифікованих засобів життя, ідеології,
моралі, механізмів соціалізації та інкультурації особистості, нормативних
параметрів її соціальної й культурної адекватності спільноті. Усе це є
симптомами соціокультурної ентропії, характерної для пострадянських країн.

Чинники її виникнення пов’язані: з політичною кризою у внутрішньому
розвитку соціуму; падінням ефективності роботи інститутів соціальної
регуляції; із соціально-економічною кризою, внаслідок якої виникли серйозні
зміни в характері соціальних інтересів і потреб людей; із кризою пануючої
ідеології (світської і релігійної), що втратила свої соціально консолідуючі
й мобілізуючі можливості.

Соціальна криза призвела до зниження рівня інтегрованості й
консолідації соціуму, падіння мотивації до здійснення діяльності, що
відповідає колективним інтересам, зміни нормативно-ціннісних регуляторів
суспільної життєдіяльності людей. Попередні нормативно-ціннісні
регулятори (зокрема, марксистсько-ленінська ідеологія) вже перестали
домінувати у духовному житті суспільства, а нові ще не сформувалися.
Проведемо демаркацію між кризою особистісної,соціальної та культурної
ідентичностей.

Криза особистісної ідентичності виражається в тому, що для людини
однозначно цілісний образ себе в сучасних умовах виявляється неможливим.
Особистість не досягає інтегрованого уявлення про самого себе з
урахуванням ситуації навколишнього світу, що породжує плюральне Я,
сконструйоване за принципом «бріколаж», тобто шляхом накладення
різнорідних стилів, іміджів, образів та ін. Втрата індивідуальної ідентичності
свідчить, у першу чергу, про кризу суспільної системи.

Криза соціальної ідентичності обумовлюється зміною типу зв’язку між
людиною й соціальними групами, колективами, спільнотами. Внаслідок
соціальної диференціації, ломки жорсткої соціальної організації,
дезінтеграції всіх соціальних систем, ослаблення соціальних зв’язків суттєво
зрослі можливості зміни особистісної соціальності (професійної, релігійної,
політичної тощо), що руйнівно впливає на формування та підтримку
соціальної ідентичності. Людина вже не може бути впевнена в тому, що
набутий нею соціальний статус не буде втрачений, така ситуація провокує її
дезорієнтацію у соціумі.

Наслідком втрати соціальних орієнтирів стає ускладнення для людини
соціального вибору, і як результат – утруднення в прогнозуванні не тільки
відносно до соціальної реальності, але й до свого майбутнього. Об’єктивна
відсутність узгоджених зовнішніх орієнтирів для соціального
самовизначення змушують людину більше спиратися на систему
персональних цінностей, що веде до індивідуалізації особистості й робить
людину найуразливішою у суспільстві.

Ці процеси не можуть не відбиватися на культурній ідентичності
людини, й особливо на її базових компонентах. Чинниками кризи культурної
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ідентичності стають: детрадіціоналізація й фрагментація національного
культурного контексту; дистанціювання індивідуальних виборів від
колективних життєвих зразків, порушення традиційних типів зв’язку між
соціальним спільнотами, типів соціальної ідентифікації в суспільстві;
плюралізація форм життя й життєвих середовищ; виникнення віртуальних
світів зі своїми цінностями, формами комунікації, дискурсивними практиками.
Певні традиційні елементи, колишні ціннісні настанови, патерни поведінки
робляться просто недоречними, не витримуючи натиску міжкультурної
взаємодії.

Отже, інтенсивний характер змін в Україні, їх деструктивні форми
(кризи, соціальні й духовні потрясіння, соціальні конфлікти тощо),
спричинили інституціональне зрушення всіх соціальних і культурних систем,
що призвело до особистісної, соціальної та культурної кризи ідентичностей.
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Модернізація політичної системи України в контексті євроінтеграційних
процесів висуває нові вимоги, пов’язані із питанням гендерної рівності.
Нинішня соціально-політична нестабільність, зміни в системі суспільних та
індивідуальних цінностей зумовлюють наростання напруженості – як у
відносинах чоловіків і жінок, так і внутрішньої напруженості самої жінки,
що виявляється у формі внутрішньо особистісних протиріч та конфліктів.
У свою чергу, психологічний стан жінки може безпосередньо відображатися
на психоемоційному стані її родини, ефективності іі професійної діяльності.

Як відомо, рівність статей закладена в основу всіх свобод людини.
Питання ґендерної рівності стали в багатьох країнах темою різноманітних
досліджень у політичній сфері, сфері освіти, громадської думки, зайнятості
та міграції, здійснена розробка ґендерних індикаторів, підготовлені
методичні матеріали для розробки ґендерно врівноважених бюджетів,
розроблені концепції ґендерної політики тощо.

Країни-члени Ради Європи, в тому числі й Україна, погодилися взяти
на себе зобов’язання щодо посилення ґендерної рівноправності, що
підтверджується міжнародними, національними та секторними угодами. Крім
того, залучення обох статей до формування політики дозволило б створити
більш ефективну політичну систему, яка б відповідала потребам
структурованого громадянського суспільства.

У багатьох урядах Європи жінки складають практично половину. Відтак,
їм вже давно довіряють не лише «традиційні» жіночі галузі, як-от
міністерства у справах молоді, сім’ї та жінок, або ж соціальний захист. Жінки-
міністри керують і фінансовими установами, і силовими відомствами. Так,
наприклад, у скандинавських країнах, зокрема у Фінляндії, де жінки займають
найбільшу кількість керівних посад, рівень життя – один із найвищих у Європі.

Питання ґендерної рівності відображено і в Загальній декларації прав
людини (1948), в якій проголошено, що всі люди народжуються вільними і
рівними у своїй гідності та правах, у т.ч. незалежно від статі та в конвенції
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ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок (1979), яка
включає положення щодо рівного статусу жінки і чоловіка у трудових
відносинах.

Аналіз досліджень питання ґендерної рівності дав змогу виявити
найбільш проблемні аспекти даної проблеми: протиріччя між інтересами
державної служби та репродуктивною функцією жінок; протиріччя, що
виникають через необхідність поєднання служби із домашніми обов’язками;
питання впливу психофізіологічних особливостей жінок на якість виконання
ними професійних обов’язків (більш високий рівень емоційності,
самокритичності та комунікабельності, розвиненість інтуїції, емпатії, більш
високий рівень виконавчої дисципліни, більша схильність до робочих стресів,
менша залежність від шкідливих звичок (алкоголь, куріння), менша фізична
сила, більш низький рівень агресивності); проблеми адаптації до умов роботи
у чоловічомусередовищі; проголошення та декларація рівних можливостей
та реальний рівень дискримінації жінок тощо.

Врахування означених проблем необхідно враховувати в процесі
реалізації державної політики в сфері забезпечення ґендерної рівності, а
також при формуванні цільових програм попередження порушень прав жінок.

Разом з тим необхідно зазначити, що в ситуації внутрішньої та
політичної нестабільності українське суспільство як ніколи відчуває гостру
потребу у вирішенні питання гендерної рівності. Реалії сьогодення свідчать
про необхідність широкого залучення жінок до всіх форм громадського,
соціального та політичного життя нашої країни.

З огляду на це необхідно зазначити, що нерівність жінок і чоловіків –
це, насамперед, проблема взаємовідносин, і її неможливо вирішити, якщо
зосереджувати увагу лише на проблемах однієї статі. Необхідно
застосовувати комплексний підхід, який би полягав в активізації
конструктивних змін та подоланні різноманітних форм нерівності. Особливо
це стосується розподілу праці, доступу до ресурсів та контролю над ними, а
також можливості брати жінкам участь у прийнятті різноманітних державних
рішень. Тому перегляд питання гендерної рівності можливий тільки за умови
участі у цьому процесі обох статей. Відтак, досвід європейських країн
свідчить про те, що поліпшення умов життя однієї статі не вирішує загальних
соціальних проблем, а навпаки призводить до дискримінаційного становища
іншої. Таким чином, принцип гендерної рівності – це, насамперед, врахування
відмінностей, характерних для жінок і чоловіків. Як відомо, життя жінок і
чоловіків значно відрізняються через репродуктивну функцію жінок. Тому
постає питання, чому ці відмінності повинні негативно відбиватися на умовах
життя жінок та вести до дискримінації. Навпаки, вони мають, відповідним
чином, враховуватися, знаходити своє відображення у рівному розподілі
економічних, соціальних і політичних можливостей.

Сьогодні в Українській державі досягнуто значного прогресу у вивченні
й осмисленні жіночої і ґендерної проблематики та вирішенні ґендерних
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проблем. Втілення ґендерних засад базується на конституційних положеннях,
нормах Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок
і чоловіків» та нормативно-правових актах, що враховують ґендерний аспект.

Проте, незважаючи на законодавче закріплення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків у громадсько-політичній та соціально-
економічній сферах, в Україні мають місце деформації ґендерної державної
політики, що зумовлюють викривлення збалансованого представництва
представників різної статі в органах державного управління. Звичайно така
ґендерна асиметрія потребує, насамперед, вдосконалення механізмів
формування та реалізації державної ґендерної політики на всіх рівнях влади.

Таким чином, представництво жінок в органах влади є надзвичайно
важливим для того, щоб їхні інтереси були враховані належним чином.У
цьому зв’язку постає завдання забезпечення збалансованої участі чоловіків
і жінок у процесі прийняття нових управлінських рішень та впровадженні
комплексних заходів, які впливатимуть на подальше життя українського
суспільства. Зрозуміло, що зміни у становищі жінок в Україні можливі лише
за умови послідовної державної ґендерної політики. Розробка та
впровадження відповідних державних стратегій дозволили б жінкам
урівноважити не тільки свою суспільну діяльність, а й особисте сімейне
життя й таким чином підвищити ефективність державного управління.
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Шлях до євроінтеграції – це цивілізаційний вибір українського народу.
Після здобуття незалежності Україна зробила велику кількість спроб для
приєднання до європейської спільноти, остання з яких призвела до
дестабілізації політичної та економічної ситуації в країні.

Проте, слід відзначити, що після здобуття Україною незалежності за
усі 25 років державою не було зроблено значних спроб для формування нової
системи цінностей української нації. Державна політика у сфері культури не
спрямована на підвищення рівня культурної свідомості населення держави,
що стало значною помилкою, адже культура займає одне з ключових місць
у реалізації модернізаційних проектів у всіх сферах життя суспільства. Варто
звернути увагу на те, що успішні трансформації у суспільстві (політичні,
економічні, соціальні тощо) неможливі без змін у сфері культури. Саме через
це Україна опиняється у так званій культурній пастці. Стара тоталітарна
система цінностей продовжує існувати у свідомості більшої частини
населення країни і згубні для розвитку демократичної держави культурні
цінності та установки стають сталими нормами життя суспільства. Посилює
ці негативні тенденції і той фактор, що більша частина молоді країни не
зацікавлена у розвитку української культури. Все це робить неефективною
будь-яку зі стратегій вдосконалення соціальної системи. Тож без
кардинальних змін у системі цінностей суспільство не має шансів на
ефективну модернізацію.

Саме тому слід відзначити важливу роль процесів євроінтеграції у
приверненні уваги до проблем не тільки політичного та економічного, а і
культурного характеру. Події, що мали місце впродовж 2013–2014 років на
головній площі країни та отримали назву «Революція гідності «, а також її
наслідки сколихнули усі верстви населення. Акції протесту на підтримку
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євроінтеграції наприкінці 2013 року прийняли жорсткий оберт після розгону
мітингувальників. Жорстокі розстріли на Майдані 18–19 лютого 2014 року
не тільки привернули увагу всієї міжнародної спільноти до проблем України,
але і допомогли об’єднати український народ у боротьбі за власні права та
свободи. Революція гідності зробила спробу створити нову систему
культурних цінностей, привернула увагу до сучасних проблем української
держави, вдихнула нове життя в українську національну культуру. Не можна
заперечити той факт, що українська молодь стала більш зацікавленою у
розвитку української культури, яка потребувала нового свіжого погляду. Після
стількох років українська молодь все таки звернула увагу на власну
самобутність і почала відходити від застарілих традицій, нав’язаних з
Російською Федерацією.

Але, все ж таки, процес формування національно-державної
ідентичності є незавершеним. Через це набувають популярності певні
цінності та установки, що привнесені ззовні засобами масової інформації.
Слід звернути увагу на те, що сучасну молодь України можна поділити на
три основні категорії. По-перше, це активна патріотично налаштована
молодь, що прагне змінити державу та готова сумлінно працювати у даному
напрямку. До даної категорії, на жаль, можна віднести усього 5 – 10 відсотків
молоді. І, хоча в результаті останніх подій, кількість людей, що належить до
цієї групи, значно зросла, вона є мало чисельною в порівнянні з двома іншими.
До другої категорії належить більша частина молодого покоління країни –
близько 75 відсотків. Молодь, що належить до даної категорії, не особливо
зацікавлена у докладанні зусиль для покращення рівня добробуту країни без
отримання власної вигоди. Не дивлячись на те, що Революція гідності
намагалася привернути увагу до необхідності участі українського народу у
розвитку власної держави та формуванні нової системи моральних цінностей,
більша частина населення держави використовує патріотичні прагнення задля
власного заробітку. І до останньої групи належить близько 15 відсотків
молоді, яка індиферентно ставиться до будь-яких змін у соціальній систему
держави, у тому числі, і в сфері культури. Зазвичай, дана частина населення
сприймає цінності та установки, нав’язані іноземними засобами масової
інформації, що створені зарубіжною індустрією масової культури і
спрямовані на підтримку світогляду споживачів.

Загалом, українській державі слід звернути особливу увагу на питання
збереження власної самобутності у процесах євроінтеграції. Культурна
самобутність визначається як сукупність неповторних цінностей та традицій
народу, за допомогою яких він представляє себе у світовому співтоваристві
та розширює можливості для всебічного розвитку людини [2, 168]. У
сучасному глобалізованому світі зникають кордони між державами,
національні культури взаємодіють між собою, утворюючи єдину світову
культуру. У даному випадку слід знайти шлях для збереження власних
культурних цінностей. І це, насамперед, залежить від молодіжної частини
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населення держави, адже вона формує майбутнє країни. Революція гідності
вдихнула нове життя в українську культуру, привернувши увагу більшості
молоді країни до потенціалу її розвитку. Слід тепер докласти зусилля для
підвищення рівня української культури, адже приєднуючись до
Європейського Союзу Україна перейме певні культурні традиції
західного світогляду. Крім того, обов’язок засвоювати і зберігати духовні
скарби минулих поколінь має стати одним із провідних принципів сучасної
системи виховання, адже культурна самобутність будь-якої нації залежить
від таких стратегічних пріоритетів, як збереження культурної спадщини
народу, перш за все духовної – звичаїв, традицій та моральних цінностей
[2,с. 169].
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Головним каталізатором ціннісної перевірки художньої практики є
спілкування, комунікація. Одночасно активна практика художньої культури
сприяє збагаченню спілкування, надаючи людині розмаїття різних засобів і
форм міжкультурної комунікації.

Комунікативному аспектові художньої культури українські вчені
присвятили чимало своїх розробок: В. Іванов, В. Козловський, Є. Бистрицький
й ін. (комунікативний компонент художнього образу світу), О. Кагановська,
О. Лапко, Е. Шестаков, О. Щербатюк та ін. (комунікаційні аспекти
мистецьких жанрів художньої культури), В. Черникова (зарубіжні
філософські теорії художньої комунікації ХХ ст.) тощо. В основі
вищеназваних праць висвітлення інтегративного пізнання художньої практики
через досвід крос-культурної комунікації, роль індивідуальної свідомості
у конструюванні моделей художніх образів, реконструкція цілісної картини
еволюції світової художньої практики.

Обмін культурними та мистецькими досягненнями сприяє розширенню
сфери спілкування. Завдяки їм у розгортання комунікативного процесу
вводяться елементи свободи та універсальності. Такі ж завдання закладені
в основі перебігу процесів кроскультурних комунікацій, характер яких
детермінується використанням методу порівняльного аналізу при умові
упізнавання загального та особливого в культурі. В основі утворення
подібних процесів міститься як порівняльний сегментарно-профільний
(cross-sectional) аналіз, коли співставлення культурних характеристик має
місце в одному часовому інтервалі, так і міжчасовий (cross-time) аналіз,
коли співставлення культурних показників відбувається з урахуванням їх
часових динамічних властивостей [1].

Культурне розмаїття та істотні відмінності у культурах різних народів
та історичних епох є необхідною передумовою та основою процесів
кроскультурних комунікацій у просторі художньої культури. З процесами
кроскультурних комунікацій пов’язано виникнення різноманітних теорій
культурно-психологічної спрямованості на їх відповідність різним художньо-
культурним практикам [2, 20–24].
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У залежності від об’єкта та масштабу художньо-комунікаційних меж
диференціюють декілька основних видів порівняльних характеристик:
зіставлення країн (cross-country), ознаки яких у певному сенсі
ототожнюються з міждержавними ознаками (cross-national), міжсоцієтальними
(cross-societal), ознаками власне міжкультурними (cross-cultural), а також
макросоціальними та глобальними [2, с. 22]. Глобальні порівняння
практикуються на максимальній кількості культур. Як приклад глобальних
порівнянь можна навести картотеку Human Relations Area File, де
представлені у закодованому вигляді наукові доповіді про понад 500 культур,
а Cross-Polity-Survey відноситься до порівнянь культурно-політичної сфери.

Сучасні обговорення специфіки функціонування кроскультурних
комунікацій концентрують увагу на популярності субкультурних порівнянь,
коли у межах тієї або іншої культури змінені підсистеми стають більш
відмінними, у порівнянні з культурами, зіставленими у межах різних
цивілізаційних суспільств. За цільовою спрямованістю розрізняють наступні
види кроскультурних комунікацій: предметом безпосереднього інтересу є
представлений соціокультурний простір, а порівняння ж являє собою лише
технічний інструмент у виявленні специфічних ознак вибраного об’єкта;
зіставні культури виступають у вигляді контексту комунікацій, орієнтованих
на виявлення, перевіряння та обґрунтування всезагальних ознак певної
культурної характеристики; порівняльні культурні характеристики
представляють одиниці аналізу у дослідженні цілісної соціальної системи;
транснаціональний характер комунікацій, коли конкретні культури
розглядаються в якості елементів всеохоплюючої цілісної системи.

У вивченні процесів кроскультурних комунікацій увага зосереджується
на пошук інваріантів, загальної основи різних за формами художньо-
культурних просторів або історичних епох, принципових нетотожностей, а
також виявлення неможливості порівняння різних художніх культур;
збереження осередків художньої самобутності при зростаючій однорідності.

Художнє спілкування являє собою процес комунікації через художньо-
образне збагачення та психологічне контактування. Всеосяжний художній
простір культури сприяє включенню людини у конкретну культурну спільноту
з її певними культурними традиціями. Таким чином, виявляється
індивідуально-особистісна участь у передачі традицій наступним поколінням
не лише всередині певної спільноти, а й у межах всієї світової культури, що
позначається на активізації світової художньо-культурної динаміки.

 Кроскультурне спілкування у художньому просторі культури надає
людям можливість обмінюватися художньо-культурними змістами,
смислами. Художня культура першою руйнує хибні ставлення одного народу
до іншого. Ідеологічні протистояння, соціальний антагонізм не завадили
успішному спілкуванню між народами. Мистецтво сприяє формуванню
специфічної сфери крос культурної комунікації, яка характеризується, з
одного боку, спілкуванням через мистецький образ, а з другого, емоційне
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переживання подій є безпосередньо-практичним за характером. Останнє
закріплює у структурі особистості спроможність до співпереживання, схиляє
людину до взаєморозуміння і милосердя щодо інших людей.

Кроскультурні комунікації у художньому просторі культури (мистецтві,
художній творчості) духовно збагачують і зміцнюють суспільство,
об’єднуючи його відчуттям емоційно-психологічної спільності. Зокрема,
культурно-комунікативні впливи культурних традицій сприяють формуванню
особливостей національної психології, психології соціальної групи,
специфічних ознак етнічної спільноти. Причому досвід емоційно-
художнього спілкування гуманізує також суспільні відносини, створюючи
умови не лише для успішного індивідуалізованого спілкування, але й до
міжкультурних зв’язків через емоційне пізнання іншої людини.
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Гендерна диференціація бере свій початок ще з самого зародження
світу. Рівно стільки ж існують й гендерні нерівність та стереотипи.
Починаючи з релігійних легенд про появу першої жінки з ребра чоловіка, й
закінчуючи реаліями ХХІ століття, коли понад два століття ведеться боротьба
жінок за рівність, а найвищі посади в бізнесі та на державній службі займають
чоловіки у переважній більшості.

Принцип рівності людей проголошувався ще у роботах грецьких
філософів. Але як окрема категорія «людські права « (тобто права, які
належать людині від народження) виникла у часи Просвітництва, тобто у
18-му сторіччі. Кроками до утвердження людських прав як окремої категорії
права стали хартії, які ще не урівнювали у правах всіх людей, але утверджували
свободи, належні певним категоріям за соціальним чи релігійним статусом,
такі як Magna Сharta Libertarum 1215 року, датська Еrik Klippings
Handfaestning 1282 року, брабантська (брюсельська) Joues Entree 1356 року,
нідерландська Union of Utreht 1579 року, англійський Bill of Rights («Білль
про права») 1689 року, українська Конституція Пилипа Орлика 1710 року [5].

Питання гендерної рівності постало вперше під час Війни за
незалежність Сполучених Штатів Америки у 1775–1783 роках. Пізніше цей
рух за права жінок був названий «першою хвилею фемінізму «. Вперше
виборче право жінок було затверджене у 1893 році в Новій Зеландії. З того
часу минули ще дві хвилі фемінізму, третя з яких триває й досі. Подібні рухи
виникають в певний час в різних держава, проте всіх їх об’єднує одне –
відстоювання прав жінок на рівність із чоловіками в усіх сферах суспільного
життя.

Питання гендерної рівності набуло найбільшого розмаху зокрема у
ХХ ст.: воно набуло статусу міжнародного та був створений юридичний
механізм реалізації гендерної рівності. Одним з ключових моментів став
день, який сьогодні вважається міжнародним жіночим святом, у 1908 р. в
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Нью-Йорку став днем, коли робітниці-текстильниці виступили з вимогами
рівної з чоловіками зарплати та поліпшення умов праці. А 8 березня в 1917 р.
в Росії відбувся протест жінок проти війни та став днем боротьби жінок за
свої трудові та соціальні права. Це показало всьому цивілізованому світу,
що права трудящих, й зокрема жінок, необхідно поважати.

Статутом Організації Об’єднаних Націй загально визначений принцип
рівності чоловіків та жінок як зобов’язання поважати права всіх людей
незалежно від статі [3]. У Загальній Декларації прав людини 1948 р. було
проголошено, що люди рівні незалежно від раси, кольору шкіри,
національності, віросповідання, а також статі [2]. На основі цих документів
пізніше були прийняті інші документи про соціальні, культурні та економічні
права, низка конвенцій та рекомендацій ООН й інших міжнародних
організацій.

Сьогодні кожна держава, яка проголошує себе демократичною, прагне
до досягнення рівності прав усіх свої громадян, в тому числі й гендерної.
Першопричиною формування гендерної поведінки є гeндерні стерeотипи –
уявлeння в суспільствi про сoціальні рoлі чоловiків і жінoк, їх психолoгічні
та фізіoлогічні особливості [4, с. 78]. Людство схильне до стереотипів за
різними показниками ідентичності. Гендерна ідентичність виділяється серед
інших критеріїв ідентифікації людей як найбільш виразна. Іноді така
стереотипність в світі допомагає здоровому глузду, а іноді – стає на заваді
сталому і рівномірному розвитку. Деякі гендерні стереотипи можуть мати
етнічну, культурну та навіть географічну приналежність, що може як
полегшувати, так і ускладнювати досягнення гендерної рівності в
суспільстві.

Окрім міжнародних актів, гендерна політика в Україні регулюється
перш за все ще закріпленими в Конституції 1996 року принципами рівності
жінки і чоловіка. Зокрема, в ст.21 відображено загальне положення про
рівність всіх і кожного: «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.
Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними «. Більш
конкретно про гендерну рівність йдеться у ст. 24: «Громадяни мають рівні
конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольорушкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками «.

Конституція України проголошує рівні права доступу до державної
служби всім громадянам, а також до служби в органах місцевого
самоврядування (ст. 38) [1]. Рядом інших законодавчих актів передбачається
визнання рівних прав та можливостей для представників обох статей.
Кабінетом Міністрів неодноразово затверджувалися Державні програми з
досягнення гендерної рівності.

Проте, незважаючи на прописані в законах принципи, та проголошені
напрями державного розвитку, сьогоднішня ситуація в Україні свідчить про
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те, що українське суспільство відчутно підвладне гендерним стереотипам
та далеке від досягнення гендерної рівності. За даними Державної служби
статистики України у 2015 році середня зарплата жінок в Україні становила
3631 грн, а чоловіків – 4848 грн., що на 1,2 тис. грн більше. Така тенденція
прослідковується абсолютно в усіх сферах професійної діяльності [6].

Говорячи про професійні досягнення, то чоловіки у кілька разів частіше
обіймають найвищі посади, й кар’єрне зростання відбувається швидше, ніж
у випадках із жінками. При цьому, навіть у таких сферах, які внаслідок
стереотипів вважаються переважно жіночними (освіта, наука тощо),
переважну більшість керівних посад також займають чоловіки.

Ситуація на державній службі також не надто відрізняється. Так,
наприклад, в українському Міністерстві закордонних справ більшість
рядових працівників – жінки, проте посади Надзвичайних та Повноважних
Послів, Посланників та Генеральних консулів займають одиниці. Достатньо
й того, що український уряд лише один раз очолювала жінка, а за даними
Кабінету Міністрів кількість народних представників жіночої статі в
обласних та місцевих радах в середньому не перевищила 17%. В українському
парламенті ж наразі налічується 51 жінок-депутатів, що становить усього
12%. Для порівнянняу Швеції половина міністрів – жінки, а місця у
парламенті Канади поділені порівну між представниками обох статей.

Проте шлях до такого розподілу та досягнення гендерної рівності в
світі був тривалим та складним, і досі його не можна вважати повністю
завершеним. Така ситуація не є сталою для усіх країн Заходу. Середній Індекс
гендерної рівності в ЄС складає всього 53 із 100. Найвищий показник має
Швеція (74,2), а найгірший – Румунія (33,7). Немає паритету і в
Європарламенті: жінки представлені всього у 37% [9].

Позитивною європейською практикою є застосування квотування в
законодавчих та виконавчих органах держав. Робиться це як добровільно з
боку партій, та і затверджується законодавством. В Україні минулого року
також тимчасово була введена квота для політичних партій: 30% від загальної
кількості членів партії мали становити жінки. Проте одразу після ухвалення
квотування в політичних колах почалася дискусія, і навіть відбувалися
судовірозгляди даного питання [7].

Однак, не зважаючи на загальновідому консервативність українського
суспільства та менталітету, існує позитивна тенденція та сприятливі для
досягнення гендерної рівності настрої. Проведене в листопаді 2015 року
опитування соціологічної групи «Рейтинг « показало, що 81% респондентів
вважає за потрібне присутність жінок на впливових посадах у державній владі.
При цьому, 51% опитуваних вважає, що українські можновладці не
дослухаються до думок та потреб жінок [8].

Отже, можна зробити висновок, що у ХХІ столітті проблема гендерної
нерівності та прав жінок все ще є актуальною та невирішеною. Україною
було визначено досягнення гендерної рівності як одного з пріоритетних
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напрямів соціальної політики. В Україні існує сприятливе культурне підґрунтя
для рівності чоловіків та жінок в професійних та соціальних сферах.
Спираючись на досвід інших держав, залучення жінок до управління
державою має позитивний вплив на її розвиток, адже жіноча політика
відрізняється миролюбністю та соціальною направленістю для покращення
рівня життя населення.
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Соціальні зміни останніх років, поява нових практик і навичок
призводять до принципової зміни моделі взаємодії культурних інститутів та
суспільства. Проблема переосмислення стосунків з аудиторією займає
центральне місце в дискусіях про сучасний музей. На сьогоднішній день
можна виділити ряд чинників, які обумовлюють необхідність перегляду
взаємовідносин між музеєм та відвідувачем.

Для сучасної людини атмосфера музею набула особливої важливості,
вона повинна бути цікавою і комфортною. Змінилась також мотивація
відвідування музею; все більш вагомою стає реалізація освітньо-виховної
функції, а саме, її дозвіллєво-пізнавального компоненту, який надає
початковий імпульс для поетапного руху від спонтанного відпочинку до
більш високого, пізнавального рівня, через розвиток інтересів і потреб
аудиторії.

Домінуюче прагнення до демократизації всіх сфер суспільного і
культурного життя втілюється в концепції суспільства «рівних культурних
можливостей». Даний концепт передбачає, що заклади культури повинні
обслуговувати, в першу чергу, інтереси пересічних людей, які не є носіями
елітарних культурних цінностей. В музейній сфері це повною мірою
відбивається у концепції музейної комунікації, яка може розглядатися як
одна з моделей сучасного освітнього процесу [2]. Формулювання основних
положень зазначеного напряму відбувалось у 60–70-х роках ХХ ст., тобто в
період так званого «музейного буму». На Заході цей період характеризується
значним зростанням кількості відвідувачів та демократизацією основних
принципів роботи музеїв, що призвело до появи нових типів музеїв і
трансформації старих та, як результат, до зміни їх соціальної ролі.
Відбувається зміна традиційних положень, які регламентують взаємодію
музею і аудиторії, виникають нові уявлення щодо ролі музею як культурно-
освітнього центру. На думку французької дослідниці М. Вайоллет, музейна
освіта повинна будуватись на принципах діалогу, бесіди і бути адаптованою
для людей з різним рівнем культурної підготовки. Сьогодні перед музеями
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гостро постає проблема прилучення публіки [6]. Музеям важко витримувати
конкуренцію з альтернативними формами дозвіллєвих практик. У зв’язку з
цим, австралійська дослідниця К. Скотт стверджує, що на зміну моделі
культури як суспільного блага приходить модель культури як індустрії.
У цьому контексті вона пропонує розглядати музей як виробника наративів і
продавця вражень. Адже музейний заклад змушений активно включитися у
конкурентну боротьбу і використовувати маркетингові стратегії, звичні для
відвідувача (клієнта), що Керол Скотт позначає терміном «економізація
культури» [4]. Характерною особливістю такого погляду стало розуміння
того, що досягнення балансу між запитами аудиторії та роботою закладу
культури повинно досягатися не тільки за допомогою навчання, але і шляхом
вивчення потреб споживачів. Слід враховувати зміни середовища, викликані
технологічними інноваціями. На сьогодні музей існує у середовищі, в якому
дуже багато інформації. Почасти музей втрачає в очах публіки свою цінність
як першоджерела унікальної інформації. Освітні програми класичного музею
були спрямовані на розповсюдження інформації і знань. Нова концепція освіти
передбачає перенесення центру уваги з передачі знань на розвиток навичок і
компетенцій, які дозволяють існувати в середовищі, де неможливі точні
прогнози та заздалегідь задані зразки дій. Дослідження американського
Інституту музейних і бібліотечних послуг «Навички ХХІ століття» виділяє
серед них, перш за все, критичне мислення, креативність, комунікативні
вміння, здатність до партнерства, кооперації та продукування нових смислів,
міждисциплінарне і крос-культурне мислення, візуальну грамотність [7].
Сучасний музейний відвідувач суттєво відрізняється від відвідувача
минулого покоління. Зважаючи на вплив нових інформаційних технологій,
трансформувались очікування людини від будь-якої форми набуття нового
досвіду.

Вже декілька років на американських і європейських конференціях
обговорюється проблема зміни парадигм, тобто перехід від «культури
споживання» до «культури участі «Загалом, термін «культура участі» ввійшов
до музейної галузі із сфери інформаційних технологій, де в першу чергу
означає процес виробництва та споживання інформації в мережі Інтернет.
На наш погляд, в умовах музейного середовища «культуру участі» можна
визначати як діяльну і усвідомлену участь людей в культурних та соціальних
процесах, можливість для них бути не тільки споживачами або об’єктами
впливу, але й здійснювати свій власний внесок у прийняття рішень і створення
культурних подій, тобто брати активну участь у процесі осмислення і
актуалізації культурної спадщини. При цьому, Генрі Дженкінс зазначає, що
культуру участі не слід розглядати лише як продовження розвитку Інтернет-
технологій. На його думку, суттєвим висновком із аналізу нового типу
інформаційних стосунків повинна стати здатність закладів культури і освіти
приймати системні рішення, які ґрунтуються на осмисленні базових основ
своєї діяльності, а не просто впроваджувати в практику окремі технологічні
новації [3].
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Американська дизайнер-експозиціонер Ніна Саймон, автор першого
навчального посібника «Музей участі» («Participatory museum»), так визначає
заклад, який працює в дусі «культури участі»: це заклад, де відвідувачі
можуть самостійно створювати будь-що, об’єднуватись, обмінюватися
думками між собою щодо змісту створеного. «Створювати» означає, що
відвідувачі можуть привносити свої власні ідеї, об’єкти та інші форми
самовиразу в музейне середовище. «Обмін думками» означає, що люди
обговорюють, реорганізують і перерозподіляють як те, що вони бачать, так
і те, що вони створюють під час візиту. «Об’єднуватись» передбачає
взаємодію відвідувачів з іншими людьми – персоналом і відвідувачами –
які розділяють їх інтереси. «Зміст створеного» означає, що все відбувається
на базі об’єктів та ідей, наданих музейною інституцією [5].

Фактично, Н. Саймон пропагує нову модель музейної інтерактивності,
«заклад, організований за принципом прилучення (participatory), не концентрує
свою роботу на передачі одного й того ж послання кожному окремому
відвідувачу, він збирає і дозволяє користуватись різноманітним,
персоналізованим контентом, що постійно змінюється, і створений сумісно
з відвідувачами. Заклад пропонує відвідувачам відреагувати і додати свій
коментар до культурних артефактів, наукових даних та історичних записів в
експозиції; демонструє різноманітні творіння і думки людей, які не є
фахівцями. Такий заклад стає для людей місцем зустрічі для діалогу з приводу
того, що представлено в експозиції. Ці заклади… створюються і
управляються сумісно з відвідувачами» [1].

Зважаючи на вище викладене, ми можемо стверджувати, що для
розвитку освітнього простору музею у контексті парадигми культури участі
характерне наступне:

- проекти в дусі культури участі передбачають, що музей готовий
відмовитись від ролі безумовного експерта, який транслює людям знання і
цінності з позицій свого авторитету і який точно знає, що відвідувачі повинні
засвоїти та визначити, до чого їх треба прилучити;

- музей виступає в ролі модератора діалогу і представляє не одну точку
зору, а цілий спектр думок в їх динаміці;

- зусилля музейного закладу сконцентровані на дослідженні інтересів
і потреб аудиторії, спробах зрозуміти, що саме в колекції може входити в
резонанс з життєвими інтересами спільноти і як досягти живого діалогу з
сучасністю.
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Стратегія розвитку XXI століття спрямована на утвердження основ
гендерної рівноправності та демократії. Без розвитку особи, як вільної
особистості, неможливе процвітання жодної соціальної групи суспільства
чи держави. Утвердження принципу рівності жінок та чоловіків, відносно
історії людства, процес тривалий, і досягнення бажаного гендерного
результату стане можливим за умови систематичного застосування
комплексних підходів. Серед яких вагоме місце займає явище фемінізму.

Поняття фемінізм вперше вводить французький соціаліст-утопіст
Шарль Фур’є у кінці XVIII ст., який вважав соціальний стан жінок мірилом
суспільного прогресу, і називав феміністами прихильників жіночого
рівноправ’я [5].

Аналіз явища фемінізму докладно розкрито в дослідженнях А. Сен-
Симона, Р. Оуена, Ш. Фур’є, Т. Рубанцової. А. Сен-Симон та Р. Оуен.
Більшість із них переконані, що першим дослідником фемінізму був Платон,
оскільки він перший в історії філософії досліджував проблему соціальної
ролі жінки в державі. Перші кроки, в дослідженнях явища фемінізму за часів
античності, зробила поетеса-феміністка Сафо Ш. Фур’є.

Натомість, російська дослідниця філософських наук, Т. Рубанцова
вважає, що зародження ідеї фемінізму відбулося в добу Відродження, адже
саме тоді були написані перші трактати про пригноблення жінки в суспільстві
як особистості – Христиною де Лузан і Корнеліусою Агріпою. З цією ж
добою пов’язують імена перших італійських жінок-письменниць Ізотти
Ногаролли, Лаури Черети і Крістіни Пізанської , остання є автором твору
«Книга про Град Жіночий» [6]. Однак, лише з XVIII ст. жінки європейських
країн почали брати активну участь у житті суспільства. Так, наприкінці XVIII ст.
у Англії, Мері Уолстоункрафт публікує книгу «Про підкорення жінок», у
Німеччині виходить праця Теодора фон Гіппеля «Про поліпшення
громадянського становища жінок», а у Франції було заявлено про прийняття
«Декларації прав жінки і громадянки», авторство якої приписують
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письменниці та політичному діячу Олімпії де Гуж. У Європі нове явище
отримало назву – фемінізм [7].

Перші фактичні спроби жіночих «повстань « за рівність між статями,
відбуваються у період війни за Незалежність у США, коли американка
Абігейл Сміт Адамс першою висловилася на захист жіночих прав. Вона
увійшла до історії фемінізму своєю фразою: «Ми не будемо підкорятися
законам, у прийнятті яких участі не брали, та владі, яка не розділяє наших
поглядів» [8, с. 35].

Сьогодні науковці по-різному трактують сутність явища фемінізму.
Зокрема, філософ та культуролог Т. Кліменкова в праці «Визначення поняття
фемінізм», так пояснює це явище: «Фемінізм – теорія рівності статей, що
лежить в основі руху жінок « [1, с. 53–61]. Також поняття «фемінізм « можна
розглядати як низку ідеологій та рухів, що мають на меті досягнення та
встановлення рівних політичних, економічних, культурних, соціальних прав
жінок з чоловіками [2]. Дослідниця жіночого руху в Україні, професор із
США Марта Богачевська-Хом’як схильна вважати явище фемінізму рухом
жінок за людські права. Його основна ідея полягає у тому, щоб створити
можливість для жінок прожити життя у згоді зі своїми бажаннями, домогтися,
щоб їх трактували як рівноправних членів суспільства на роботі, вдома й у
політиці [3 , 20].

Російський історик, основоположник фемінології та гендерної історії
в радянській науці Н. Пушкарьова, поняття «фемінізм» схильна розглядати
в декількох аспектах: як соціально-політичну теорію, в якій аналізується
гноблення жінок та перевага чоловіків в історичному минулому та
сьогоденні, а також розглядаються шляхи подолання переваги чоловіків над
жінками; як широкий соціальний рух за рівність прав та можливостей для
жінок, який протистоїть соціальній системі, в якій положення людей різної
статі не є рівноправним; як ідеологію, яка протистоїть усім антижіночим
теоріям та діям; як філософську концепцію соціокультурного розвитку, яка
є альтернативною по відношенню до існуючої європейської традиції, та
виявляє те, що жіночий соціальний досвід не був врахований в уявленнях
про світ та суспільство [4].

За словами Т. Рубанцової, російської дослідниці філософських наук,
А. Сен-Симона та Р. Оуен вважають, що явище фемінізму можна
детермінізувати у два етапи свого розвитку. Для першого етапу є характерним
зосередження рівноправності жінок і чоловіків, а в основі другого етапу-
покладено досягнення фактичної рівноправності двох статей. Такої ж позиції
дотримується і сама Т. Рубанцова [8].

Отже, у сучасному суспільстві ми схильні розуміти фемінізм як теорію,
основою якої є комплекс рухів та ідеологій, спрямованих на визначення,
створення та захист рівних політичних, економічних і соціальних прав жінок.
Як показує практика, найчастіше його трактують – як дії на захист прав жінок,
засновані на уявленнях про правову рівність статей [5].
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Під впливом світової феміністичної теорії сформувався український
жіночий рух, особливістю якого є тісний зв’язок з національно-визвольною
боротьбою. Як свідчать історичні джерела, саме у Наддніпрянській Україні
основні зусилля емансипаційного руху були зосереджені на боротьбі за право
жінки на вищу освіту. Згодом феміністична тенденція жіночого руху
пов’язується з визначенням сфери жіночих інтересів та їх захистом [9].

Нині в Україні активно триває процес повернення до цінностей
ліберального фемінізму та відродження жіночих організації, зокрема
функціонують: Союз українок, Союз українок Америки, Організація українок
Канади ім. О. Басараб, Ліга українських католицьких жінок Канади,
Об’єднання українських жінок Німеччини, Союз українок Франції,
Організація українських жінок Великої Британії, Союз українок Австралії та
інші.

Актуальним сьогодні є зародження груп, організацій, пропаганд та
прихильників феміністичних настроїв, які у XXI столітті позиціонують себе
як зародження нової культури та впливають на суспільство [6].

Прикладом найефектнішої феміністичної організації, яка бореться за
права жінок в Україні, виступає громадська міжнародна організація «Фемен»,
в розпорядженні якої є національні представництва в різних країнах Європи.
Основна мета організації – «кричати» про проблему, що потребує уваги,
інакше – вона відсутня. Лідери «Фемен» намагаються залучити жінок до
активного опору злу, боротьби за справедливість та створити найвпливовіше
та боєздатне жіноче об’єднання в світі. Молоді дівчата протестують топлес,
оголюючи верхню частину тіла та розмальовуючи її жовтими-блакитними
кольорами, прикрашають волосся українськими квітами. Представники даної
організації прагнуть до повного викорінення проституції як грубої форми
експлуатації жінок, визнання секс-індустрії наймасштабнішим і
найтривалішим геноцидом по відношенню до жінок, а також позбавлення
влади всіх диктаторських режимів, що створюють нестерпні умови для життя
жінок. Базова форма їхньої діяльності – це секстремізм – принципово новий
формат жіночого руху, що поєднує в собі поняття «секс» та «екстремізм».
Девізом організації є: «Моє тіло – моя зброя». Причиною повстання
феміністок стають як найпримітивніші події, так і події з серйозними
наслідками: жіноче тіло як знаряддя задоволення в питаннях (дискурсах)
поп-культури, профіль жіночого тіла у рекламах чоловічої продукції, чи
проблема дискримінації при влаштуванні на роботу [10].

Як показує практика, фемінізм залишається вагомим соціальним рухом,
який активно проявляється в усіх сферах культури. Незважаючи на
передбачення представників ери постфемінізму, зберігається гендерна
нерівність жінок, що залишається в центрі уваги фемінізму у всіх його
формах.
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Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв

Євроінтеграціний шлях України актуалізував питання, щодо реформи
вітчизняної вищої освіти, культурно-мистецької, зокрема.

Слід наголосити, що країни СНД мають власні традиції культурно-
мистецької освіти, але сама система багато в чому відрізняється від
європейської. Освітянське співтовариство не дійшло єдиної думки щодо
інтеграційної міри в процесі взаємообумовлення національних освітніх
традицій з європейськими.

Сформована в Україні система культурно-мистецької освіти,
насамперед, спрямована на: збереження та розвиток кращих традицій
вітчизняної освітянської культури; подолання уніфікації освіти, спричиненої
глобалізаційними процесами; активізацію наукового й освітнього
співробітництва з вітчизняними та зарубіжними колегами; дотримання
пріоритету прав творчої особистості, рівності національних культур і
конфесій. Кроком для підтримки культурно-мистецької освіти послугувало
прийняття Закону України «Про культуру», у якому культурно-мистецька
освіта представлена як спеціальна освіта у сфері культури та мистецтва.
Нормативно-правовий акт визначає розвиток вітчизняної культурно-
мистецької освіти як одну з основних засад державної культурної політики,
що спрямована на створення умов для творчого розвитку особистості,
підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності
освіти у сфері культури [2].

Сучасна культурно-мистецька освіта спрямована на підготовку
фахівців, головним призначенням яких є забезпечення культурних прав і
свобод громадян, надання якісної, індивідуально-значущої та суспільно-
корисної культурної послуги, яка сприятиме задоволенню культурних потреб
українців. Дана професійна місія покладена на високоваліфікованого
спеціаліста, здатного виконувати свої професійні обов’язки, – обов’язки
працівника культури.
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Відповідно до чинного законодавства України «працівник культури
(працівник у сфері культури) є професійний творчий працівник або працівник
закладу культури чи інша фізична особа, яка провадить діяльність у сфері
культури» [2].

Суспільство ХХІ ст. потребує висококваліфікованого працівника, який
повинен мати глибокі теоретичні знання, уміти їх використовувати у своїй
практичній діяльності, робити змістовні та ґрунтовні висновки, орієнтуватися
в проблемах галузі, знаходити оптимальні шляхи їх вирішення. Вищезазначена
професійна здатність покладена в основу доволі сучасної науки, як прикладна
культурологія.

На думку засновника російської наукової школи з прикладної
культурології, професора М. А. Аріарського, саме прикладна культурологія
відповідає вимогам соціальної практики і приймає на себе розкриття
принципів використання теоретичних знань про культуру, механізмів
хомінізації, соціалізації і інкультурації з метою прогнозування, проектування,
регулювання та організаційно-методичного забезпечення культурних
процесів; розробки та реалізації технологій формування сприятливого
культурного середовища; задоволення і подальшого збагачення духовних
інтересів і потреб людини, розвитку її творчих потенцій. Як область
практичного знання прикладна культурологія будується на обґрунтованій
фундаментальною культурологією класифікації функцій культури і має вираз
в різноманітних напрямках соціально-культурної діяльності [1, с. 9].

Російські вчені поділяють прикладну культурологію на два самостійних
наукових напрямки: проблематику інституційних соціокультурних взаємодій
і проблематику поза інституційних соціокультурних взаємодій [3, с. 78–79].

Провідні наукові школи об’єднані думкою, що прикладний рівень
культурології орієнтований на використання фундаментальних знань про
культуру з метою: прогнозування та регулювання актуальних культурних
процесів; розробки соціальних технологій трансляцій культурного досвіду і
механізмів досягнення певного рівня розвитку тих чи інших форм
соціокультурної практики; управління та охорони культури, а також культурно-
освітньої, дозвільної та іншої роботи.

Особливе значення прикладна культурологія має як навчальна
дисципліна в процесі підготовки працівника культури.

Вивчення дисципліни сприятиме створенню комплексу базових
теоретичних знань і практичних умінь з організації сприятливого культурного
середовища, забезпеченню умов для реалізації духовного, комунікативного,
компенсаторного, творчого, дозвіллєвого, рекреаційного потенціалу людей,
прояву їх соціально-культурної активності.

Мета дисципліни полягає в послідовному, систематичному та
комплексному засвоєнні студентами теоретичних знань і набутті практичних
умінь з методологічних основ залучення людини чи соціальної групи в
соціально-культурне різноманіття.
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Завдання дисципліни є: вивчення понятійно-категоріального апарату
прикладної культурології; виявлення закономірностей, принципів, засобів,
методів і форм створення, трансляції та засвоєння культурних цінностей;
отримання практично орієнтованого знання про закономірності формування
та розвитку різних суб'єктів культури (особи, соціальної, етнокультурної
групи, регіону, суспільства в цілому) і пошук оптимальних механізмів
регулювання соціально-культурних процесів на відповідних рівнях;
визначення норм, практик у сфері соціокультурної, культурно-освітньої,
культурно-дозвіллєвої, рекреаційно-розважальної, комунікативно-
компенсаторної та інформаційної культури; набуття практичних навичок
аналізу, характеристики та застосування отриманих теоретичних знань в їх
практичному соціокультурному застосуванні; формування вмінь творчого
пошуку механізмів створення сприятливого культурного середовища,
практичного забезпечення умов для реалізації та споживання культурних
послуг.

У результаті вивчення дисципліни майбутній працівник культури
оволодіє професійними вміннями щодо: наукових теорій прикладної
культурології; сучасних принципах, методах, формах і засобах створення,
трансляції та засвоєння культурних цінностей; про закономірності формування
та розвитку різних суб’єктів культури (особи, соціальної, етнокультурної
групи, регіону, суспільства в цілому); здійснення пошукової (дослідницької,
інноваційної) роботи з виявлення оптимальних механізмів регулювання
соціально-культурних процесів.

Прикладна культурологія покликана об’єднати знання, отримані пpи
вивченні дисциплін загально-гуманітарного, професійно-орієнтованого
спрямування, сфокусувати й осмислити їх, що дасть можливість майбутньому
працівнику культури чітко уявити свою професійно орієнтовану роль і місце
в забезпеченні культурних потреб громадян в сучасних ринкових умовах.
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Складний та неоднозначний характер розвитку української культури за
сучасної доби багато в чому обумовлений як внутрішніми, так і зовнішніми
викликами процесів глобалізації, поширенням міжнародної міграції та
пов’язаними з нею процесами ісламізації Європи, зростанням впливу на
суспільство праворадикальних організацій та рухів. Втім, як це не
парадоксально, збільшується потяг державного етносу як в Україні, так і в
інших державах світу, до збереження самобутності національного
соціокультурного етносу, збереження його культурно-історичних традицій,
розвитку національної самосвідомості та посилення уваги до історичної
пам’яті.

Маємо констатувати, що на розвиток української культури за сучасної
доби досить помітний вплив здійснює соціально-політична нестабільність,
пов’язана з військової агресією РФ проти України, що, у свою чергу, призвело
до поширення волонтерського, благодійного, добровольчого рухів за
активної участі патріотично налаштованої більшої частини українських
громадян. Та все ж таки, інститути громадянського суспільства, волонтерські
організації не повинні замінювати державні органи, які на деякий час втратили
свою суб’єктність у вирішенні нагальних проблем держави і суспільства.
Відтак. діяльність державних органів за нинішньої складної ситуації з огляду
на етнічну та соціальну строкатість українського суспільства, надмірну
політизацію етнічного фактору має бути зорієнтована на етнополітичну
консолідацію, якої можна досягти, якщо державна політика буде зорієнтована
на впровадження загальнолюдських цінностей, коли політики почнуть нарешті
уважно ставитися до своїх громадян, їх нагальних запитів та потреб, коли дії
правлячого класу будуть базуватися не стільки на принципах націєцентризму,
скільки на принципах та ідеологемах людиноцентризму. Сьогодні вельми
важливо, щоб цінності самої людини, а не приватні інтереси регіональних
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політико-економічних та кланово-олігархічних груп були покладені в основу
українського державотворення, всієї діяльності органів влади.

Можна стверджувати, що упродовж усього періоду незалежності
України спостерігалося переплетіння двох процесів: подолання українським
суспільством постколоніального характеру національної культури та
забезпечення власне її саморозвитку, позбавлення українського культурного
простору від пострадянського, надмірного російського культурного
продукту, унеможливлення поширення через інститути громадянського
суспільства зовнішніх політико-культурних впливів, спрямованих на розмиття
національної самосвідомості, створення перешкод для формування
новітньої української ідентичності громадян України. У цьому контексті
анексію АР Крим, поширення політичного сепаратизму та окупацію частини
районів Донецької та Луганської областей слід вважати наслідками
недалекоглядної позиції колишньої української влади, яка не вжила дієвих
заходів (ще до подій кінця 2013 – початку 2014 років) щодо недопущення
появи та політизації діяльності громадських організацій етнічних меншин
(російського національно-культурного руху, діяльності культурних фондів
центрів, товариств, «об’єднань російських співвітчизників « тощо) під
впливом зовнішніх чинників, що мало своїм наслідком поширення
сепаратистських та антиукраїнських настроїв, передусім, на території Криму,
Сході та Півдні України. Так, ще у 2006 році представники української
науково-експертної спільноти вказували, що проросійські організації
фінансово та ідеологічно тісно пов’язані з громадськими та політичними
організаціями РФ, що вони мали всебічну підтримку російської влади [1, с. 46].
На той час в Донецьку і Луганську, та й в інших містах України, вельми
проблематично було купити книги українських авторів. Загалом же по Україні
повноцінна книгарня припадала на один із десяти районних центрів. Що ж
тоді можна було говорити про «поширення» української книги в українських
селах! Відтак, необхідно позитивно оцінити дії нинішньої української влади
на активну підтримку вітчизняного культурного продукту. «Тільки при
уважному ставленні до своїх громадян, до вітчизняної культури,
наголошують вчені-фахівці з історії української культури Володимир
Греченко та Костянтин Кислюк, Українська держава зможе трансформувати
економіку, стати дійсно вільною і незалежною. Й саме «багатство художньої
мови, розвиненої українською традицією та світовою культурою, на їхню
думку, дало змогу культурним діячам відобразити важливі суспільні
проблеми» [2, с. 297].

Отже, в умовах посилення небезпеки глобалізації та впливу політики
«нового регіоналізму» на політизацію етнорегіональних відмінностей,
загалом на процеси створення сучасної європейської Української держави
на засадах пріоритету прав людини й громадянина особливої ваги набуває
розуміння політиками та державними службовцями значущості питань,
пов’язаних із забезпеченням нагальних потреб українських громадян,
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культурно-освітніх зокрема, консолідації всіх суспільних верств та етнічних
груп навколо суверенного й демократичного розвитку єдиної України.

Можна цілком погодитися з думкою голови Донецької військово-
цивільної адміністрації Павла Жебрівського про те, що мешканцям
Донеччини необхідно допомогти увійти в єдиний всеукраїнський культурний
простір незалежно від того, на контрольованій чи тимчасово окупованій
території вони мешкають [3, с. 3].

В умовах зовнішньої агресії, внутрішніх соціально-економічних
негараздів, практичної відсутності системних реформ та масштабної корупції
прогресивним тенденціям культурного розвитку України перешкоджають
чинники багато в чому пов’язані з нашаруваннями минулого, онтологічними
засадами та соціокультурними традиціями і звичаями українського етносу,
довготривалим перебуванням України у стані «негромадянського»,
традиційного суспільства. Саме особливості культурно-історичного
розвитку українського соціокультурного етносу додають певного
ускладнення становленню в Україні дієвого громадянського суспільства,
водночас, вони актуалізують завдання формування громадянської культури
та впровадження громадянської освіти.

Перспективи культурного, цивілізаційного розвитку України багато в
чому визначатиме вирішення низки проблем у сфері освіти, впровадження
конкуренції та прозорих, справедливих механізмів ротації (періодичного
оновлення) кадрів викладачів, в освітніх закладах культури зокрема,
забезпечення відповідності освітнього та культурного продуктів, науково-
дослідницької діяльності професорсько-викладацького складу, аспірантів,
докторів, нарешті студентів запитам постіндустріального суспільства, в
умовах поширення новітніх інформаційних технологій. Тож й сьогодні для
творчого наукового пошуку, реалізації науково-дослідницького інтересу,
здійснення експертних оцінок вельми актуальною залишається рекомендація
Святого Апостола Павла: Дивиться не на видиме, але на невидиме, бо видиме
тимчасове, а невидиме вічне.

ЛІТЕРАТУРА:

1.  Музичко О. Є. Проросійські суспільно-політичні організації на півдні України як
фактор дестабілізації ситуації в регіоні: сучасний стан проблеми та шляхи її вирішення /
Олександр Євгенович Музичко // Стратегічні пріоритети. – 2006. – № 1. – С. 42–47.
2.  Греченко В. А. Історія української культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
В. А. Греченко, К. В. Кислюк. – Київ : Кондор, 2013. – С. 297.
3.  Павло Жебрівський: «Усі мешканці Донеччини – наші співгромадяни, яким необхідно
допомогти увійти в єдиний всеукраїнський культурний простір « // Голос України. –
2016. – № 1. – 5 січня. – С. 3.



76

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Кузьменко Тарас Григорович,
кандидат культурології,

доцент Київського університету культури

Культура сприймається насамперед як зміст і основа життєдіяльності
суспільства, результат його активної і цілеспрямованої роботи. Культура
виступає головню ознакою людської цивілізації. Феномен культури, як
відомо, полягає у різноманітній кількості культур, які постійно
взаємопов’язані між собою і впливають одна на одну. Кожна з культур
багатогранна і складна за своїм змістом. Так на думку Б. Єрасова, до
основних компонентів культури залучають міфологію, релігію, ідеологію,
науку, художню культуру [1, с. 37]. За своїм змістом поняття «культура» є
значно ширшим за поняття «ідеологія». Культура охоплює собою всю сферу
людської діяльності й інтересів, ідеологія – лише ту частину з них, яка
входить в орбіту «суб’єктивності» певної соціальної групи. Водночас як
частина культури ідеологія відіграє в ній особливу роль, посідає особливе
місце. Кожне явище суспільного життя ідеологія розглядає крізь призму
інтересів, потреб і орієнтацій «свого» суб’єкта. Вона визначає значення тих
або інших явищ у контексті їх (інтересів і потреб) задоволення, дає їм оцінку,
формулює принципове до них ставлення. Саме тому ідеологія не є
рівнозначним елементом культури. Вона претендує на особливість, а саме –
бути в ній своєрідним стрижнем, навколо якого розгортаються інші культурні
сюжетні лінії та який надає їм соціальної спрямованості. Сенс феномена
ідеології полягає у реальному поглибленні і розширенні ролі ідеології як
оригінальної і безперечно необхідної складової частини культури, як
самостійного простору духовного виробництва, як найважливішого
елементу суспільної свідомості, як цінного різновиду суспільних відносин.

Історія і культура українського народу свідчить, що, починаючи з часів
Б. Хмельницького та І. Мазепи, українська національна ідея була ідеєю
здобуття українським народом власної незалежної держави і суверенітету.
Видатний український поет, великий патріот Т. Шевченко вселяв надію народу
на революційне звільнення від соціального і національного гніту,
пробуджував національну самосвідомість і національну гідність, вбачав
українську ідею в реалізації загальнолюдських демократичних цінностей у
незалежній Україні. У розумінні іншого відомого українського вченого
М. Грушевського, ядром української ідеї є виокремлення невід’ємного права
українського народу на самовизначення і пошук його оптимальних форм.
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На думку В. Липинського, національна ідея полягає в реалізації «хотіння»
бути нацією. «Коли немає «хотіння, виявленого у формі ідеї, – немає нації»
[2, с. 180]. Для І.Франка важливим елементом національної ідеї є
усвідомлення певного національного ідеалу та згода працювати над його
практичною реалізацією [6, с. 284]

Новий етап у розвитку української культури пов’язаний зі створенням
у 1991 р. незалежної держави Україна. У розвитку національної культури
намітилися нові тенденції, відкрилися якісно нові перспективи. Конституція
України (1996) закріпила положення про статус української мови як
державної, про єдність українського культурного простору, консолідацію та
розвиток української нації, її історичної свідомості, традицій і культури,
підкресливши тим самим, що держава зацікавлена у розвитку національної
культури. Саме на культуру покладається вирішення таких проблем, як
інтеграція суспільства, його гуманізація і демократизація, всебічний розвиток
особистості, національне самовідтворення та самоутвердження, подолання
комплексу меншовартості, створення сильної культурної традиції, яка
гарантувала б незворотність процесу державотворення.

Формування української національної ідеї, ґрунтованої на принципі
якомога ширшої загальнонаціональної злагоди, потребує суспільного
компромісу на основі національних цінностей та інтересів. Національна ідея
повинна бути конструктивною, мати реалістичні цілі й спиратися на ефективні
соціальні технології їх досягнення. За таких умов вона сприятиме консолідації
нації, стане спільною платформою всіх політичних, громадських, культурних
сил, яким не байдужа доля України. Національна ідея відображає глибинні
основи самосвідомості народу, є важливим чинником інтеграції нації навколо
базових цінностей, поєднуючи її минуле, сучасне і майбутнє, визначає
національні пріоритети, виступає стратегічним орієнтиром розвитку держави.
Українська політична еліта поки що не запропонувала ідею національного
поступу, не представила свого бачення майбутнього нашої держави, яке б
сприймалося українським народом і допомогло б йому подолати труднощі і
посісти гідне місце в міжнародній спільноті, на яке він заслуговує.

Головним чинником втілення національної ідеї в життя є інтегральна
національно-державницька ідеологія як своєрідний консенсус суб’єктів
політичної діяльності відносно ключових цінностей суспільства,
стратегічних орієнтирів розвитку держави. Тому проблема формування
інтегративної загально національної ідеології, з’ясування її змістовних
компонентів є актуальною і потребує широкого наукового обґрунтування.
Суперечливі, іноді протидійні тенденції розвитку української культури на
початку нового тисячоліття – характерна ознака перехідного суспільства,
культура якого протягом майже всього XX ст. перебувала у полоні
тоталітаризму. Безумовно, що подолання негативних і закріплення позитивних
наслідків розвитку української культури залежать від наполегливої й
цілеспрямованої праці як держави, так і всього суспільства, кожного
громадянина. Запорукою успіху у досягненні цієї мети є як могутній
культурний потенціал нації, унікальний у європейському та світовому вимірі,
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так і життєдайні процеси демократизації українського суспільства, що є
головним рушієм культурного процесу, гарантом подальшого розквіту
української культури в часі і просторі XXI ст. [5, с. 75–76].

На основі духовної традиції Українського світу маємо виробити
стратегію культурного саморозвитку українського соціуму й відновити
цілісну систему української національної культури, яка забезпечує
формування єдиного духовно-інтелектуального, інформаційно-
енергетичного поля, в якому людина самореалізується на особистісному й
суспільному рівнях. Визначити роль культури як головного чинника
націєтворення у гуманітарній, науково-технічній, виробничій галузях,
культивація національних духовних цінностей в усіх сферах суспільного
життя. [4, с. 56–58].

Національна стратегія культурного саморозвитку має забезпечити
долучення до української культурної спадщини й до всеукраїнського процесу
культуротворення тієї частини української людності, яка перебувала за
кордоном і була відгороджена від материкового мовно-культурного простору
стіною ізоляції. При цьому слід зважати на той позитив, що закордонні
українці, завдяки своїй інтегрованості у світ, помітно поширили у світовому
культурному просторі духовно-інтелектуальні набутки української культури,
і той цивілізаційний внесок багатьох поколінь українців ще належить
осмислити й поцінувати. Активне залучення української закордонної культури
до процесу націотворення уможливлюється введенням її інформаційно-
енергетичного ресурсу в єдине українське національне духовно-
інтелектуальне поле. Необхідність української загальнонаціональної
ідеології як системи духовно-соціальних орієнтирів і суспільно-правових
норм для забезпечення стабільності, послідовності процесу націєтворення
й державотворення – цілком очевидна. Тільки завдяки духовно-моральному
ціннісному осердю національної ідеології, що є джерелом життєвої сили
нації, можливо досягти консолідації українського громадянського
суспільства і його спільних солідарних дій у творенні національної держави.
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Перехід вітчизняної освітньої системи на новий тип гуманістично-
інформаційної освіти передбачає її культурологізацію – введення елементів
культурологічного знання у всі ланки вищої освіти, якісну підготовку
фахівців-культурологів, що орієнтовані на вирішення професійних завдань.
Це зумовлює підвищення соціально-професійних вимог до особистості
сучасного викладача та його професійної діяльності. Зокрема, потребує
розробки і впровадження нових засобів реалізації всебічно розвиненої
особистості, здатної самостійно і творчо використовувати набуті знання,
уміння і навички у професійній діяльності, постійно удосконалювати їх
новими, самостійно набувати власного досвіду. Саме тому сучасний освітній
простір висуває ряд певних вимог до особистості викладача, серед яких
найбільш значущими є високий професійний рівень інформаційної,
психологічної та комунікативної культури як складових базової культури
особистості, належний рівень розвитку професійної компетентності, його
конкурентоспроможність та здатність швидко змінюватися у постійно
мінливому інформаційному оточенні.

Своєрідністю професійної діяльності викладача вищого навчального
закладу є здійснення ним в ході освітнього процесу адаптивної
(пристосування студента до конкретних вимог соціокультурної ситуації) та
гуманістичної (розвиток особистості і творчої індивідуальності студента)
функцій. Реалізація означених функцій в умовах вищої школи вимагає від
сучасного викладача розвитку його особистісних якостей: потреб і
здібностей до активної професійної та соціально-культурної діяльності;
тактовності у стосунках зі студентами і колегами; умінь забезпечувати
міжособистісне і міжгрупове спілкування, запобігати конфліктам у
колективі; розуміння своєрідності і автономності саморозвитку особистості;
здатності до саморозвитку, створення сприятливих умов для розвитку
студентської молоді [1].

Представлені особистісні параметри викладача реалізуються в
освітньому процесі, що сприяє розвитку особистості в її індивідуальності,
забезпечує пізнання світу, оволодіння культурологічним знанням, дає
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можливість засвоювати надбання світової культури. Саме культурологія
сприяє вивченню явищ з позиції їх ціннісно-смислової значущості.
Дослідження певного наукового явища в культурологічному вимірі
передбачає включення нового знання в загальну систему уявлень про
оточуючий світ. Таким чином, отримана нова інформація стає не лише
результатом освітнього процесу, але й передумовою, потужним стимулом
до подальшого наукового пізнання людини.

Сучасні культурологічні знання сприяють формуванню у студентської
молоді уявлень, навичок загальної соціальної адаптивності до швидко
мінливих умов життя і ціннісних орієнтацій сучасного суспільства, розвитку
національної, соціальної і релігійної толерантності, розуміння і поваги до
норм суспільного існування власної країни та інших держав. Отже,
культурологічне знання сприяє розв’язанню цілого комплексу освітньо-
виховних завдань в системі сучасної вищої освіти. Відповідно, сучасна вища
освіта є засобом трансляції культури, оволодіваючи якою викладач
адаптується до нових умов власної трудової діяльності, розвиває професійну
і особистісну культуру.

У зв’язку з цим одним з пріоритетних напрямків особистісної культури
викладача є інформаційна культура. Особливості комунікативної та
інформаційної культури як складових професійної майстерності викладача
висвітлено в дослідженнях О. Мудрик, С. Якушевої [5; 8]. Цікавим для нас є
вивчення інформаційної культури у контексті професійно-педагогічної
культури викладача вищої школи (І. Ісаєв, Ю. Чернова) [3; 7]. У науковій
літературі інформаційну культуру розглядають як напрямок базової культури
особистості, яка досліджувалася вітчизняними і зарубіжними науковцями в
контексті психологічної культури (С. Якушева) [8].

За даними І. Хангельдієвої, інформаційна культура розглядається як
«якісна характеристика життєдіяльності людини у сфері отримання,
збереження, передачі й використання інформації, де пріоритетним є
загальнолюдські духовні цінності» [6, с. 2]. На думку М. Вохрищевої
інформаційна культура – це «галузь культури, пов’язана з функціонуванням
інформації в суспільстві і формуванням інформаційних якостей особистості
« [2, с. 57]. Є. Медведєва розглядає інформаційну культуру як «рівень знань,
що дозволяє людині вільно орієнтуватися в інформаційному просторі,
приймати участь в його формуванні і сприяти інформаційній взаємодії» [4, с. 59].

Аналіз наукової літератури та наш практичний досвід дає можливість
узагальнити, що інформаційна культура викладача містить такі компоненти:
інтелектуальну, мотиваційну, вольову, емоційну, комунікативну культуру,
індивідуальний творчий потенціал, саморозвиток і саморегуляцію,
предметно-практичну діяльність, професійну компетентність, конкуренто-
спроможність особистості. Означені структурні компоненти інформаційної
культури як складової професіоналізму викладача культурології обумовлюють
визначення основних умов її формування: вирішення проблемно-пошукових
завдань; організація самостійної розробки творчих проектів і їх реалізація
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на основі інформаційних технологій; самоаналіз досягнень в проектній
діяльності, що здійснюється на основі інформаційних технологій.

Інформаційна культура є основою професійно-особистісного становлення
і розвитку викладача вищої школи. Розвиток інформаційної культури як
пріоритетного напряму особистісної культури викладача ґрунтується на
культурологічному та психологічному принципах. Означені принципи
орієнтовані на формування ціннісного ставлення викладача до інформації,
інформаційних ресурсів і технологій як факторів професійної компетентності;
на саморозвиток і самореалізацію в інформаційно-освітньому середовищі.
Володіння інформаційно-комунікативними технологіями, розмаїттям
культурологічного знання і достатнім рівнем інформаційної культури
сприяють досягненню викладачем вищої школи якісно нового рівня
професійної майстерності.
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кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності
Київського національного університету культури і мистецтв,
науковий керівник: Гайдукевич К. А., кандидат культурології,

доцент

На сучасному етапі соціокультурного розвитку суспільства широкого
розповсюдження у святковій культурі набули масові свята, адже їх специфіка
формує необхідний елемент життя людини. Значний соціальний інтерес
зумовлений бажанням людей не лише відволіктися від буденних проблем, а
й стати частиною великого масового дійства. Сьогодні у зв’язку з
посиленням розвитку науково-технічного прогресу, потреба людей у масових
святах зросла, адже необхідність суспільства у відпочинку та рекреації
зумовлена швидкою втомою та психологічним напруженням.

Свято виступає важливим засобом комунікації. Водночас, ми можемо
стверджувати, що в сучасному суспільстві інформаційні технології активно
поглинають увесь вільний час людей, перешкоджаючи живому спілкуванню.

Наявність свята виявляється в усіх відомих на сьогодні цивілізаціях.
Свято як культурний феномен протягом багатьох років привертає увагу
дослідників різноманітних галузей, оскільки святкова культура є невід’ємною
складовою культури в цілому.

Етимологічна сутність свята пов’язана із старослов’янськими словами
«праздник», «праздьнъ», «праздничный». Фундаментальні визначення цього
поняття зафіксовані у тлумачних словниках Германії, Росії, України, Франції.
Зокрема, у Тлумачному словнику О. Ольшанського свято визначається як
«вільний від роботи час, не зайнятий справами» [6, с. 1].

У «Словнику середньовічної культури» акцентовано увагу на тому, що
свято завжди було «приводом для затвердження соціальних і духовних
цінностей і знаменувало єднання суспільства. Воно було важливою подією,
що означало звільнення від повсякденних структур буття, вимикання з
буденного життя, подолання банальності повсякденності і втеча від неї»
[2. с. 1]. У науковій літературі поняття свято також пов’язують з переломними
моментами в житті людини, природи і суспільства в цілому.

Свято набувало особливої актуальності ще у давні часи. Філософ
Давньої Греції Платон зумів відкрити нові погляди на свято. За Платоном,
свято є «інтегральним явищем художньої культури і життя, що включає в
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себе поряд з співом, танцем і інструментальним супроводом взагалі всі
мистецтва і знання, підвладні Аполлону і музам, що в грецькій мові
називались «мусічними мистецтвами», на противагу пластичним і механічним,
які виходили з володінь Аполлона і Муз [7. с. 22]. Адже, лише люди, які
наділені почуттям гармонії та ритму можуть отримати справжню насолоду
від свята.

Важливість свята як соціально-естетичного феномена виражена у праці
російського дослідника А. Мазаєва, який стверджує, що саме збільшення
вільного часу ставить перед людством умови його раціонального
використання. Суспільство намагається динамічніше проводити своє
дозвілля, щоб отримувати не лише задоволення від вільного часу, а й від
використання в ньому естетичних, творчих та виховних моментів. Саме
А. Мазаєв, вперше у радянській етнографії, висвітлив комплексне
дослідження феномена свята: «Свята – найбільш древній і постійно
відтворюючий елемент культури, який в окремі періоди історії здатний
переживати занепад, але не може зникнути зовсім. З його втратою суспільство
втратило б, мабуть, один з істотних компонентів своєї людяності, по-перше,
і необхідне джерело для свого нормального буття, по-друге» [5, с. 15].
Науковець також висловлював думку про свято і як про унікальну можливість
у процесі спілкуванні , завдяки якій кожен має змогу доторкнутися до
ідеального в житті, фізично та душевно відчути гармонію буття.

Сучасний російський науковець Т. Ванченко зазначає, що свято є саме
тим періодом життя, коли люди не займаються практичними справами,
відчувають високий емоційний настрій до якого хочеться залучати своїх
близьких та дарувати їм позитивні емоції. Слово «свято» запозичене з
церковнослов’янської та співзвучне з староруським «порож’нь», що означає
порожній, тобто вільний, незайнятий, іншими словами дозвільний» [1, с. 2].

Польський соціолог і дослідник К. Жигульський, акцентував увагу на
тому, що святкування – це завжди спільне хвилювання. Автор стверджує,
свято і святкування завжди потребують участі інших людей. Завдяки святу,
у людей виникає вміння не лише образно мислити, радіти, а й розвивати
творчу уяву.

А російський дослідник О. Каверіна розглядає свято не лише як
естетичний, але й як соціальний феномен, адже в ХХІ столітті вважає його
комунікативною технологією та феноменом; невід’ємною частиною
соціокультурної практики та актуальним предметом соціокультурного знання.

Отже, масове свято як соціальний феномен є найскладнішою формою
в системі відпочинку, адже за своєю структурою воно поліфункціональне
та універсальне. Масове свято дозволяє задовольняти дозвіллєві потреби
людей з різними освітніми, культурними, професійними чи віковими рівнями.
В уявленні стародавніх народів, воно реалізувало мрії про ідеальне життя.
Яскраві та привабливі фрагменти повсякденного життя, віддзеркалені у
масових святах, знаходили інший сенс. У сучасному суспільстві воно не



84

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

втратило своєї актуальності. Створюючи колективний дух, свято об`єднує
людей та забезпечує їх позитивними емоціями.
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Сучасні процеси взаємодії та взаємовпливів культур в умовах
глобалізації формують новий простір для розвитку національних культур та
мистецтва. І хоча для нової соціокультурної реальності сенсовизначальними
залишаються традиційні духовні цінності, спостерігаються й інші тенденції
– традиційні стрижні культури за таких умов виявляють схильність до нових
форм модернізації. Різноманіття культур, взаємопроникнення художніх і
культурних цінностей, що відбувається за допомогою глобального
інформаційного обміну, міграційних процесів, сприяє також і музичній
взаємодії, проявами якої в академічному мистецтві є стильовий плюралізм,
композиторська та виконавська практики, адже «нові виміри осягнення
дійсності, якізумовлює епоха постмодернізму в музиці, набувають
семіотичного та жанрово-стильового втілення як за допомогою пошуку
відповідних засобів музичної виразності, так і в трактуванні вже використаних
[1, с. 15].

Досить яскраво це проявляється в бандурному мистецтві, яке за своєю
сутністю є виразно національним за вокальною та інструментальною
складовими, ладо-інтонаційною семантикою, жанровими традиціями
репертуару та виконавством. Як підкреслює Н.Воронова, звучання бандури
є втіленням символіки національної традиції,а природний вокально-
інструментальний синкретизм бандурного мистецтва, генетично в нього
закладений, складає неповторність та, водночас, актуалізує перспективу
розвитку бандурної творчості як надбання нового інструментального
мислення [2, с. 143].

Наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. бандурне мистецтво України
перетинається і взаємодіє з багатьма сферами – музикознавством,
історією,культурологією, а також фольклористикою, органологією,
етнологією, академічним та фольклорним середовищем функціонування,
композиторською творчістю і виконавською імпровізацією, тощо.

Бандурне мистецтво сучасності свідчить про існування багаторівневої
системи взаємодії композиторської творчості та виконавства, яка
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проявляється у створенні композицій на основі музичного фольклору різних
народностей, участі українських бандуристів в міжнародних проектах як
солістів і учасників ансамблів.

Прикладом міжетнічної взаємодії в бандурному мистецтві є творчість
сучасних композиторів, зокрема, О. Герасименко, в творчості якої («Камерна
сюїта» для бандури і фортепіано, «Каталонське рондо» для бандури і гітари)
спостерігається взаємодія української та латиноамериканської музичних
культур. Композитор здійснила численні переклади музики для гітари, лютні
та фортепіано латиноамериканських композиторів (хрестоматія сонат
Д. Чімарози у перекладенні для бандури); для бандурного репертуару – не
лише обробки народних пісень, але й аранжування для бандури та флейти,
бандури та гітари, струнного квартету. Власні оригінальні твориО. Герасименко,
зокрема п’єси, для сольного виконання на бандурі («Світанок», «Осіння
фантазія», «В передчутті весни «)увійшли до першого збірника «Етюди для
бандури» [3, с. 67].

Паралельно композиторській формується і виконавська модель
взаємодії культур в сучасному бандурному мистецтві України. Зокрема, у
використанні різножанрових перекладень (транскрипцій) в академічному
репертуарі бандуристів на основі тембрової спорідненості інструментів або
фактурної близькості творів: виконавська практика Р. Гриньківа, Ю. Китастого,
К. Миронюк, В. Мішалова, квартету «Львів'янки». Це, в свою чергу, слугує
утворенню нових музичних стилів, що характеризуються універсальністю
та міжетнічністю, як-от «нью-ейдж», «World music» (етнічна музика народів
світу).

Таким чином, сучасна оригінальна творчість для бандури передбачає
її входження в світовий музичний контекст не тільки за рахунок репрезентації
питомої української культури, а й органічної взаємодії з іншими культурами,
в тому числі, досить далекими, що створює незвичайні міжетнічні музичні
моделі. Бандура розглядається композиторами і виконавцями як традиційний
український інструмент, який одночасно виступає тембровим імітатором
інструментів інших народів (лютні, гітари, арфи). Звернення композиторів
до бандури зумовлюється також специфікою її природи – акомпанемент
інструменту для співу створює широкий простір для її використання в
традиційному вокально-інструментальному та інструментальному жанрах.

 Імпровізаційна сутність бандури також сприяє пошуку спільних точок
дотику між музичними культурами різних націй, відображаючи властиві
сучасності тенденції зближення фольклорних та академічних напрямків
музики. Адже сучасне життя вимагає від бандуриста вміння імпровізувати
та компонувати, аранжувати та перекладати твори, переорієнтовуючись
відповідно до нових мистецьких координат [4, с. 177].

Розвиток сучасного бандурного мистецтва України обумовлений як
традиційними підходами так і новаторством,що свідчить про розширення
міжкультурної взаємодії та поступ на шляху до інтеграції української культури
до загальноєвропейського культурного простору.
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Для українського суспільства загалом, так і для галузі культури зокрема,
роки незалежності стали періодом кардинальних трансформаційних процесів
у системі державотворення.

В цих процесах важливу роль відіграє культура, яка є потужним засобом
консолідації суспільства, відновлення історичної пам’яті, утвердження
національної самосвідомості й патріотизму, зміцнення міжнаціонального
миру та злагоди. За допомогою культури формується активний, творчий
інтелект і висока духовність особистості, інтелектуальний потенціал народу,
що є головною умовою виходу суспільства на нові рівні цивілізації [4, 2].

Культурна політика є одним з головних факторів стабілізації
суспільства, яка має стати здатною не лише вистояти перед змінами, а й
ефективно управляти цим процесом в умовах глобальної економічної та
культурної трансформації на рівні світового співтовариства. Зокрема,
реформування Міністерством культури України законодавчого забезпечення
важливих складових державної культурної політики – галузей дозвіллєвої
діяльності, театрального мистецтва, бібліотечної та музейної справи. Закон
України «Про культуру» [1] регламентує основні засади і пріоритети
державної культурної політики. Серед них: визнання культури одним з
основних факторів самобутності Українського народу; забезпечення свободи
творчості, захист прав інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав;
захист і збереження культурної спадщини як основи культури тощо [2, с. 5].
Законом передбачено розробку та затвердження національно-культурних
державних цільових програм, спрямованих на створення сприятливих умов
для національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної
спадщини, задоволення інтелектуальних і духовних потреб людини, та
цільових регіональних програм у сфері культури, що передбачають вирішення
питань, пов’язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів
культури всіх рівнів або відповідного рівня, а також реалізацію культурно-
мистецьких проектів і здійснення державними та недержавними закладами
культури заходів, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів.
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За цих умов першочерговим завданням функціонування державних органів
влади та управління у галузі культури, яке останні повинні вирішувати у
взаємодії з громадськими інститутами, культурною інтелігенцією й
видатними діячами культури, є вдосконалення принципів і напрямків
культурної політики держави, що має неабияке стратегічне значення для
розвитку і модернізації країни [2, с. 1].

Значний внесок у дослідження окремих теоретичних і практичних
аспектів державної політики у сфері культури висвітлено у працях вітчизняних
і зарубіжних науковців: В. П. Андрущенко, Ю. П. Богуцького, О. А. Гриценка,
І. Д. Безгіна, І. Ігнатченко, В. Карлової, М. М. Логунової, В. К. Майбороди,
Л. Л. Максим’як, В. І. Малімон, Р. Фішера та багатьох інших дослідників.

Розробка загальної стратегії державної культурної політики має
здійснюватися згідно з цілями та принципами, закріпленими в міжнародно-
правових документах про культуру: Декларації про культуру, (Мехіко, 1982 р.);
Міжнародній програмі заходів Всесвітньої комісії з культури та розвитку
«Наше творче розмаїття» (Генеральна асамблея ЮНЕСКО, 1995 р.);
програмі дій «Використання культурної політики з метою розвитку»,
прийнятій на Міжурядовій конференції європейських держав (Стокгольм,
1998 р.); Доповіді щодо культури ЮНЕСКО (2000 р.); Європейській
культурній конвенції, інших документах Ради Європи; документах
Європейського культурного фонду та Європейської асоціації художніх
організацій [2, с. 3]. Тож, як обґрунтовує О. Кузьо «позиції, які знайшли
відображення у документах міжнародних конференцій з питань культурної
політики – Конференціях, Деклараціях, Рекомендаціях обґрунтовують роль
культури в сучасному суспільстві, що стикається з проблемами глобального
характеру, а також виносять питання культурної політики на рівень
першочергових стратегічних пріоритетів в культурному розвитку
європейського співтовариства, розглядають їх в якості одного з
найважливіших компонентів політики сталого розвитку світової спільноти» [7].

Водночас І. Ігнатченко підкреслює, що одним із недоліків
законодавчого регулювання є відсутність чітко сформульованих цілей і
завдань державної культурної політики у сфері культури, адже вони за своєю
сутністю не є тотожними ні її засадам, ні пріоритетам [2, с. 10].

Як зауважує В. Карлова, для успішного здійснення реформ українському
суспільству не вистачає сформованої системи відповідних світоглядно-
ціннісних орієнтацій, зрілої національної самосвідомості, які формуються,
передусім, завдяки державній політиці у сфері культури й виступають
головними чинниками економічного, політичного і взагалі духовного
відродження України. Кардинальні зміни в культурній сфері сприяли
виникненню різноманітних суб’єктів культурної діяльності – закладів,
організацій, підприємств і осередків культури, заснованих як на державній,
так і на недержавній формах власності, підвищенню активності творчих
спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій,
зацікавлених в оновленні культурно-мистецького життя, відродженні традицій
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вітчизняної культури. За цих обставин збільшилася кількість суб’єктів
політики держави у сфері культури, виникла потреба в пошуку нових підходів
до організації і здійснення державного управління [4].

Основні завдання державної політики у сфері культури полягають у
забезпеченні організаційно-управлінських, правових, фінансово-економічних
умов для створення, збереження та поширення культурних цінностей у
суспільстві з метою максимального задоволення культурних запитів різних
суспільних груп; прав громадян у сфері культури; спадкоємності культурного
розвитку; збереження єдиного культурного простору; створення умов для
вільного функціонування і розвитку всіх існуючих на території країни
національних культур, включаючи й культуру національних меншин [4, с. 7].

Тому, актуальним стає переосмислення державної політики у сфері
культури з метою забезпечення необхідних умов для підтримки вітчизняної
культури як основи прогресивного розвитку суспільства. Як зазначає С. Пахлова,
«регулювання сфери культури України все ще відбувається ситуативно або
із системним застосуванням старих методів і підходів. Така ж ситуація
простежується в законодавчому забезпеченні сектору культури. Загальна
картина розвитку сектору культури та аналіз наявних проблем у ньому
представлена у щорічних звітах, які готуються як фахівцями Міністерства
культури України і Українського центру культурних досліджень, так і
незалежними експертами» [10, с. 14].

Особливого значення набуває формування такої моделі управління, яка
б ґрунтувалася на встановленні конструктивного діалогу та тісній співпраці
між органами державної влади і управління й громадськістю, їх взаємодії у
вирішенні питань культурного розвитку, що відповідає специфіці культурної
сфери, особливостям її розвитку, і є важливим в умовах становлення
громадянського суспільства в Україні [4, с. 2].

Успішному здійсненню державної політики у сфері культури значно
перешкоджає обмеженість фінансових ресурсів, необхідних для досягнення
поставлених цілей, і низька ефективність їх використання. Водночас
позабюджетний механізм фінансування є малорозвиненим, що зумовлюється
нерозробленістю відповідної нормативно-правової бази, яка б стимулювала
благодійну, меценатську діяльність і сприяла залученню інвестицій у сферу
культури. Головне завдання державної політики у сфері культури –
забезпечення громадянам необхідних умов для культурного розвитку –
доступу до культурних надбань і цінностей вітчизняної та світової культури.

Отже, узагальнюючи зазначене, визначено висновки щодо сучасного
стану реалізації і перспектив розвитку державної політики України у сфері
культури. Як обґрунтовує І. Ігнатченко, досвід зарубіжних країн і сучасні
стратегічні принципи розвитку, закріплені в міжнародних політичних
документах, дозволяють сформулювати комплексний підхід до державної
культурної політики, який слід позначити як «системно-діяльнісний», оскільки
він ґрунтується на послідовному розрізненні суб’єктів культурної політики
та суб’єктів культурної діяльності, а також правових і організаційно-
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економічних форм активізації державних органів влади та органів управління
у сфері культури зі створення для цього належних умов [2, с. 14].

Потребують спеціального дослідження проблеми правового, кадрового
забезпечення державної політики у сфері культури, вивчення досвіду
зарубіжних країн щодо вирішення цих проблем і можливості застосування
його в Україні [4]. Зокрема, вивчення державних стратегій у сфері культури
визначається новими концептуальними підходами до української культурної
політики. Вони мають забезпечити створення правових, економічних і
організаційних умов для збереження та всебічного розвитку української
культури як важливого чинника розбудови повноцінного демократичного
суспільства [5].
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культури та мистецтв

На сучасному етапі розвитку світової економічної системи очевидною
стає тенденція до поєднання креативного потенціалу людства та
господарсько-економічної діяльності через єдність технологічних,
соціальних, культурологічних та економічних механізмів на мікро та
макрорівнях. Основним ресурсом та запорукою подальшого економічного
розвитку в умовах глобалізації стають знання, інформація та креативність.
Широке поєднання економіки і культури дає можливість посилити
конкурентоспроможність країни на світовому ринку та забезпечити
можливість її сталого розвитку завдяки культурним та креативним індустріям
(ККІ).

Питання взаємозв’язку економіки, мистецтва та культури в різних
аспектах піднімали в своїх роботах такі видатні економісти-дослідники як
Дж. М. Кейнс, Л. Роббінс, М. Блауг, У.Баумоль, Т. Веблен, Т. Скітовски та ін.
Дослідження взаємозв’язку між культурою, суспільством та економікою
представлені в роботах таких економістів як Г. Мюрдаль, Д. Белл, М. Кастельс,
С. Леш та Дж. Урі. Питання формування, класифікації та розвитку ККІ
розглядали у своїх наукових працях такі вчені як Р. Флоріда, М. Харріс,
Д. Хезмондалш, Ч. Лендрі, Д. Тросбі. Серед російських дослідників слід
назвати О. Зеленцову, Н. Гладкіх, І. Кірію. У вітчизняній науці індустріалізації
культури та дозвілля присвячені роботи О. Копієвської, І. Петрової, Н. Цимбалюк,
О. Крот та ін. Для вітчизняної науки питання культурних індустрій є новим,
проте має значний потенціал для дослідження. Як середовище
підприємницької діяльності сфера культури поки ще не проаналізована, проте
ми не можемо не враховувати той факт, що сектор ККІ демонструє стрімке
зростання по всьому світу, а його роль в національних економіках розвинутих
країн посилюється.

На початку третього тисячоліття креативна економіка перетворюється
на стратегічний інструмент сучасного суспільства для забезпечення
можливості сталого розвитку, а ККІ стають невід’ємною частиною
економічних систем розвинутих країн. Вони охоплюють наступні сектори
економіки: традиційне виробництво, високі технології та сферу послуг, які
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тісно взаємодіють між собою. До культурних індустрій відносять
кіноіндустрію, музичну індустрію та рекординг, відео та комп’ютерні ігри,
рекламу та маркетинг а також сучасні медіа (телебачення, радіо, друковані
ЗМІ, нові медіа). Ці види людської діяльності спираються на використання
креативного потенціалу людини та можуть генерувати прибуток як через
торгівлю товарами та послугами, так і через використання інтелектуальних
прав власності. ККІ, як специфічна сфера діяльності, залучена до створення
та розповсюдження продуктів, що впливають на наше розуміння світу в
цілому [5, с. 16]. ККІ продукують засоби та інструменти масової комунікації.
Відповідно до концепції російського вченого-економіста А. Долгіна, другою
невидимою рукою сучасного ринку стають масові комунікації, які саме і
визначають способи виробництва та споживання благ. Цілісна концепція
креативної економіки ґрунтується на взаємодії культури, економіки та
технологій в сучасному глобалізованому світі через символи, тексти, звуки
та зображення.

Сьогодні ККІ є одним з найбільш динамічних секторів світової
торгівлі. В 2000 – 2005 рр. спостерігалось зростання обсягів торгівлі
креативними товарами та послугами в середньому на 8,7 % в рік [1, c. 6].
В економіках провідних країн світу, ККІ забезпечують від 2 до 5 % ВВП та
демонструють стійке зростання. Цей сектор є більш стійким до економічних
коливань та має потенціал для їх подолання. Це – стратегічний інструмент
для мінімізації безробіття, збільшення добробуту населення та соціальної
згуртованості в регіонах. Концепція креативної економіки дозволяє таким
країнам як Україна інтегруватися до світової економіки шляхом інтенсивного
використання свого творчого потенціалу для створення та просування
конкурентоспроможного національного культурного продукту. Важливою
умовою стає відповідна державна політика, спрямована на захист, підтримку
та просування національних ККІ.

В середині ХХ ст. відбулося становлення концепцій
постіндустріального суспільства. Його ще визначають як інформаційне,
оскільки саме таке визначення відображає ті зміни, що відбулися в світі та
були зумовлені не лише технологічними зрушеннями, але і змінами в
світоглядних системах. Значні зміни відбулися в процесах виробництва та
споживання – принцип стандартизації змінився на принцип різноманіття.
В свою чергу це обумовило становлення та розвиток нової клубної економіки
– економіки, що спирається на колаборативну фільтрацію, клубне і
демонстративне споживання, а рушійною силою стає комплекс
маркетингових комунікацій [3]. Технологічним базисом – цифрові та
комп’ютерні технології. Посилюється процес символізації та деутилізації
споживчих благ - коли предмети використовуються не лише як речі з
корисними властивостями, але як символи та знаки.

Коммодифікація культури та мистецтва призвела до аналізу духовної
сфери людської діяльності, як ринку товарів та послуг, якому так само
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притаманні конкурентна боротьба за ринки збуту та зони впливу. Очевидним
стає доцільність протекціоністської політики по відношенню до власних
товарів. Сьогодні цілком звичайним явищем є боротьба за глядачів не лише
між корпораціями, але і між державами. Як приклад, можна згадати ситуацію
з кіновиробництвом у Франції, захистом національного культурного продукту
в Канаді або Норвегії, ситуацію в Німеччині. Більшість розвинутих країн
світу розробляють державну культурну політику виходячи з принципів
забезпечення власної культурної ідентичності.

Сьогодні культурні індустрії стали ближче до економічних відносин, а
ніж до культурного сектору. Деякі компанії перетворилися на величезні
транснаціональні корпорації-конгломерати, які охоплюють кіно, видавництво,
телебачення або рекординг. Інтернаціоналізація та глобалізація стосується
не лише товарів масового вжитку, але і продукції креативного сектору, яка
також стає товаром масового виробництва. Міжнародний рух культурних
продуктів інтегруючись в різні культури, породжує нові гібридні форми,
змінює інформаційно-культурний простір окремих держав, встановлюючи
нові культурні цінності. Відбулися значні зрушення в інформаційному полі,
зросла швидкість та обсяги інформаційного обміну. В умовах
перенасиченого інформаційного середовища зростає роль «менторів» –
суб’єктів, наділених високою довірою суспільства, щодо важливості та
достовірності інформаційного повідомлення. Медіа-простір сучасної
України характеризується мінімізацією ролі державної телерадіокомпанії
та пануванням в ефірі приватних радіостанцій та телевізійних каналів. Як
наслідок, приватний комерційний інтерес власників переважає над
загальнонаціональними цілями суспільства, в результаті ми отримуємо
викривлену картину реальної ситуації в сфері культури та ККІ. Так, зокрема,
національний музичний продукт не представлений у відповідному обсязі в
телеефірах та радіоефірах.

Панівне становище на українському ринку культурних товарів і послуг
посідають імпортні продукти масової культури – фільми, книги, музика,
оскільки не сформовано сприятливі умови внутрішнього ринок культурних
індустрій для вітчизняних виробників. Експорт послуг приватним особам,
культурних та рекреаційних послуг та експорт роялті та інших послуг,
пов’язаних з використанням інтелектуальної власності в 2014 р. становив
близько 7,7 % всього імпорту послуг, в той час, як експорт – 1,1% [2]. Подібне
явище є загрозою, оскільки при повній відсутності протекціоністських
заходів по відношенню до національного культурного продукту держава не
має змоги розвивати власне кіновиробництво, телебачення та музичний ринок [4].

Державна політика в сфері культури має носити комплексний характер
та узгоджувати роботу фіскальної служби України, міністерств економіки,
фінансів та культури. В умовах поглиблення інтеграційних процесів та
посилення реформ в Україні питання захисту внутрішнього інформаційно-
культурного простору стає визначальним питанням подальшого конкуренто-
спроможного розвитку держави.
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Культура впливає на економіку і сама є залежною від неї. Культурні та
соціальні наслідки економічних реформ можуть призвести до їх краху. Тому,
за умов визначення політичної доцільності реалізації швидких економічних
реформ необхідним є планування та контроль культурних та соціальних змін,
а подекуди їх штучна каналізація та створення. Все це має бути врахованим в
системній та цілісній державній гуманітарній політиці, що охоплюватиме
діяльність фінансових, економічних, промислових, освітніх та культурних
відомств.

ККІ є перспективною сферою економічної підприємницької діяльності.
Внесок культурних індустрій не обмежується лише внеском, який можна
обрахувати. Вони сприяють соціальній інтеграції, консолідації населення,
підвищенню рівня освіти, гордості від приналежності до певного
співтовариства та спільному усвідомленню приналежності до певного
історичного етапу. Дана сфера опосередковано сприяє підвищенню
ефективності економічної діяльності в суміжних галузях через створення
єдиного інформаційно-комунікаційного середовища.
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культури і мистецтв

На сучасному етапі розвитку української культури особливе місце
займає проблема субкультур, особливо домінуючих (вікових, кримінальної,
бідних, багатих і модифікації тіл). Логічно постає питання виокремлення
субкультурології (О. Змановська та ін.) як окремого напряму і галузі
дослідження субкультур, а на рівні гуманітаристики більш широкого напряму
– загальної теорії та історії субкультур. За останнє десятиріччя набув
поширення термін «мейнстрим», який позначає пануючий напрямок у
культурній області у певний час. Він, як правило, контрастує з іншими
(переважно субкультурними) напрямками. У дезінтегрованому,
неконсолідованому суспільстві культурний мейнстрим іноді втрачає свої
звичні панівні позиції. Тоді культурне тло суспільства стає децентралізованим,
різноманітним і розпорошеним.

Субкультурне багатомаїття при пануванні домінуючих резонансних
субкультур – це особливість та основа субкультурного поля більшості
сучасних країн. Деякі дослідники (В. Ядов, Ю. Петрова та ін.) наводять думку,
що років через двадцять характер мислення і культура сучасної молоді
стануть типовим для суспільства. Процеси, які часто присутні в окремих
молодіжних субкультурах ніби внаслідок їх експансії можуть стати панівними.
Деякі вчені (Ю. Петрова та ін. [1]) вважають, що при діалозі «ядерних» та
«периферійних» культурних систем відбувається їх взаємодія. Але є й
протилежні думки (С. Родіонов тощо). У В. Філянової провідним є метод
субкультур, а субкультура – фаза розвитку, через яку має пройти кожен.

Домінуючі субкультури бувають різні, але найбільшим є їх поділ на
резонансні та нерезонансні. Серед нерезонансних домінуючу роль грають
професійні субкультури, які є особливими і за певних соціокультурних
обставин набувають особливого значення та можуть вчиняти вплив на
соціальні процеси. Окремі професійні субкультури (бухгалтерів, вчителів,
юристів, інженерів тощо, які досліджували Л. Анучина, І. Богданова, Л. Духова,
Н. Парська, І. Санникова та ін.) здатні самі по собі більшою або меншою
мірою впливати на суспільну, групову та індивідуальну свідомість. Домінуючі
субкультури, які є резонансними (найбільш поширені, значимі, цікаві,
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актуальні на фоні інших), користуються інтересом й увагою у ЗМІ і у
суспільства, викликаючи відгук у мільйонів як явища, які відокремилися
від материнської культури, часто з долею сенсаційності, ажіотажу і епатажу,
стаючи предметом обговорень. На фоні стану і можливостей населення
виділяється домінуюча субкультура за характеристикою її специфіки, ареалу
впливу (кількість носіїв, прихильників, сферу побутування та поширення
тощо), адептам (кількість у відсотках перевищує 5 %, у абсолютних числах,
співвідношеннях і т. д.). Домінуючі резонансні субкультури – своєрідні
знакові складові культури сьогодення (у сенсі важливих основ за їх
соціокультурною роллю й значенням), їх узагальнення є важливим аспектом
розвитку субкультурології та загальної теорії й історії субкультур.

Зі становленням і розвитком станових відносин і класового суспільства
посилюється і культурна диференціація, урізноманітнюється й поширюється
субкультурне багатоманіття, а домінуючі (провідні, основні, взірцеві)
субкультури здійснювали переважно позитивний вплив. Так, у феодальній
Європі це деякий час були духівництво і шляхетство, у нас – аристократи
(князі, старшина тощо) і духівництво. Коли ж починається тиск
деструктивних сил (неосвічені, бездуховні утворення, наприклад кримінальна
субкультура), то виникає небезпека занепаду.

Позитивні або негативні домінуючі субкультури за певних історичних
умов та культурних обставин впливають («тиснуть», тяжіють, давлять тощо)
на тимчасові (й відносно вічні) основні, базові, вісьові константи конкретної
культури (у середовищі якої вони і перебувають). Домінуючі субкультури
(у наш час переважно провідні резонансні субкультури) стають підкультурним
мейнстримом, своєрідним «підводним» або «вторинним» (по суті другим
культурним) мейнстримом. Тому важливо, які саме провідні субкультури
домінуватимуть. Елітарні, наприклад, чи кримінальні? Це проблеми, що
близькі до тем і питань контркультури, антикультури або альтернативної
культури. Все це – часто суміжні між собою культурні явища.

Теорія домінуючих резонансних субкультур (яка включає до себе
окремі теорії провідних, кризових і резонансних субкультур) є основою
субкультурології й загальної теорії та історії субкультур. На базі домінуючих
резонансних субкультур розроблено субкультурологію і як наріжний камінь
міждисциплінарного комплексу – загальної теорії та історії субкультур і,
відповідно, вирішення їх ключових питань.

Резонансні субкультури, особливо найвпливовіші серед них, за певних
обставин активно «тиснуть» на свій певний (за тих часів, місцевостей, за колом
осіб тощо) культурний мейнстрим (тимчасовий, обумовлений історичними,
соціальними та іншими реаліями). Ці субкультури корегують соціокультурні
процеси та їх результати (це може розтягнутись не на одне десятиріччя). Як
наслідок – культурне поле держави (соціуму, регіону, континенту тощо) зазнає
трансформацій. Типовий приклад СРСР і СНД наприкінці ХХ століття з їх
переоцінками цінностей [1].
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Домінуючі субкультури всередині якогось культурного середовища,
впливаючи (давлячи) на культуру, здатні призводити до соціокультурних
потрясінь. Як простий приклад – субкультура більшовиків та жовтневий
заколот 1917 р. Розбурханість суспільства призводитиме до дисонансу й
імовірної кризи. Кризові субкультури як тимчасові, мінливі процеси сприяють
дестабілізації. Духовні відхилення від загальнолюдських цінностей
породжують класові та інші відгалуження субкультур як деструкцій. На фоні
світової або національної культури, певні субкультури можуть бути
позитивними або негативними. Питання не у формах і в самовираженні, а в
ментальній складовій: в картині світу, ідеалах, пріоритетах, цінностях і т. д.
Зміст (більше навіть ідеальне, ніж реальне), а не форма є основою нової
глобальної культурної реальності. В основі конструктивної культури –
загальнолюдські цінності (за суттю, змістом і т. д., в ідеалі – «вічний
мейнстрим»), на периферії – формальні і інші зовнішні, поверхневі
відмінності, своєрідності та особливості [1].

Мають певну рацію ті, хто пише про усталений, відносно «вічний
мейнстрим» (загальнолюдські цінності, які співвідносяться з соціумом у
певних культурно-історичних межах і конкретно-темпоральних реаліях й з
людськими особливостями, включаючи психофізіологічні, біологічні,
анатомічні та інші). Своєрідний «вічний мейнстрим» – як гуманний і
загальнолюдський – є базовим, культуротворчим, відхилення від нього є
небезпекою. Співвідносять умовний «вічний мейнстрим» з золотим правилом
етики, з вченнями Великих Вчителів і мудреців, зокрема з Декалогом та
Євангелієм (але без різних конфесійних ангажованостей).

В історії все має свою періодизацію та обумовлену нею специфіку
(ідеї, гасла тощо). Пріоритети розвитку у різні періоди базується на
культурно-історичних, обумовлених рівнем розвитку, розумінням (тощо),
визначених часом «тимчасових мейнстримах». Вони внаслідок власних
особливостей та якостей мали свої тимчасові ядра та основи, які знаходились
у більших чи менших відхиленнях від «вічного мейнстриму». Якщо основа
«тимчасового мейнстриму» суттєво відхилилась від «вічного мейнстриму»,
то постає небезпека деградації і знищення. Рівні та ступені відхилень
«тимчасових мейнстримів» обумовлені наближенням або віддаленням від
базового, правдивого, правильного, загальнолюдського і незмінного (на
неперехідних цінностях) мейнстриму. Якщо якесь суспільство і його культура
суттєво відхиляються від загальнолюдських ідеалів і цінностей, то постає
біда (червоні терори, жахливі голодомори тощо). Загибель культур часто
пов’язана з їх невідворотнім відходом від «вічного мейнстриму». Окрема
проблема «подвійне дно» культур, коли під зовнішньою оболонкою
ховається зовсім інший зміст (благородні та великі гасла й нікчемні та
аморальні дії, як було у 1917 р. у Петрограді) та багатошарові напластування
зводяться до духовної деградації.

У контексті вікових субкультур поставала і проблема «сирітства з
батьками» у контексті протистояння дітей і батьків через проблемне
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спілкування, різницю інтересів й цінностей, брак часу та інші обставини, коли
немає щирого співіснування, уваги, турботи, поваги тощо. Радянський
соціалізм породив нове «сирітство з батьками». Поки мільйони батьків
будували новий лад, їх дітей виховувала вулиця, деяких – школа і позашкільні
установи (гуртки, секції, музичні та спортивні школи тощо). Батьки,
виконуючи «соціалістичну місію» й радянські обов’язки, часто «втрачали»
дітей. Наслідки «сирітства з батьками» породило нечувані для традиційної
культури проблеми – будинки пристарілих, де живуть «непотрібні» люди, у
яких є інколи заможні діти і онуки.

Домінуючі субкультури як другий («підводний», новий, другосортний,
подкультурный) мейнстрим стають тим конгломератом, який акумулює масив
провідних субкультур і впливає на основний мейнстрим. Негативна
пасіонарність і внутрішня деструктивність субкультур призводять до
повільного або й до швидкого самознищення. Вони теж можуть мати свій
стрижень й власний «тимчасовий мейнстрим». Але головне – це у нашій
славній, гостинній, єдиній, соборній Україні розвивати нашу багату, велику,
цікаву і передову українську культуру у контексті гуманізму, загально-
людських ідеалів і вічних цінностей, тобто відповідно до основного,
«вічного мейнстриму» у контексті доленосних процесів євроінтеграції.

Стратегічним пріоритетом розвитку української культури у ХХІ ст. має
стати європейський вектор з поширенням домінуючих субкультур
конструктивного спрямування. Це повинно узгоджуватись з доброзичливою
українською ментальністю й щирою духовною аксіологією у межах наших
найкращих національних традицій, які мають у своєму базисі животворні
європейські джерела.
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Дослідницьке запитання, винесене в заголовок цієї роботи, набуває
актуальності з кількох причин. Перш за все, судячи зі скорочення
фінансування музейних установ не лише в Україні, а й у світі, наразі немає
чіткого розуміння ролі музеїв. Більше того, вони розглядаються як
факультативний або, навіть, зайвий елемент соціальної системи. З іншого
боку, на теоретичному та практичному рівнях музейної справи проблема
ідентичності музейних інституцій піднімається все частіше. Музейні фахівці
задаються питаннями, яким має бути музей майбутнього, чим він
відрізняється від інших закладів культури? Хоча, звичайно, у музейному
середовищі зберігається неясне, проте беззаперечне розуміння важливості
музеїв для суспільства. Яскравим прикладом цього може служити ситуація
із Національним музеєм Боснії та Герцеговини. Через брак коштів установу
було закрито. Музей продовжував існувати у законсервованому стані
протягом понад трьох років лише завдяки безоплатній праці волонтерів з
числа співробітників закладу, що не забажали покидати свою роботу.
Зрештою музей було відкрито у 2015 році, зокрема, за рахунок іноземної
фінансової допомоги [1]. Отже, питання про соціальну значущість музею
мало б бути одним із центральних у музеєзнавстві.

Результати досліджень, присвячених означеній проблемі, можна
узагальнити наступним чином. Музеї так чи інакше розглядаються як
осередки збереження та експертизи пам’яток, управління колекціями
історико-культурних цінностей, інституції національної та регіональної
ідентичності, медіа, що впливають на громадську думку, інститути пам’яті,
установи зі специфічними освітніми й просвітницькими функціями, центри
наукових досліджень, дозвіллєво-розважальні заклади, місця туристичної
атракції. Науковці сьогодні, фактично, обґрунтовують «маркетингову»
парадигму розвитку музею, відповідно до якої ці інституції мають гнучко
реагувати на потреби відвідувачів, пов’язані із використанням вільного часу
та пропаганди певних соціальних цінностей. Задовольняючи відвідувача,
музей, на думку науковців і практиків, зможе збільшити обсяг фінансових
надходжень, що є дуже важливим з огляду на тенденцію переходу музеїв на
часткову або повну самоокупність. Це, в свою чергу, ставить на перший план
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проблему залучення якомога більшої кількості відвідувачів. Саме через це,
в рамках музеєзнавства набули бурхливого розвитку міждисциплінарні
дослідження, пов’язані з поняттям «музейного продукту» та його просування
на «ринку»: менеджмент, PR, маркетинг, реклама, лобіювання, фандрайзинг
та ін.

Як бачимо, така велика кількість музейних функцій, жодна з яких, крім
управління колекцією та її збереження, не є специфічно музейними,
утруднюють розуміння соціального призначення музею. Крім того,
«маркетингова» парадигма музейного розвитку стимулює прирощення
невластивих функцій музею (наприклад, здавання в оренду приміщень,
торгівля культурними цінностями з метою отримання прибутку тощо). Таким
чином, необхідно з’ясувати зміст кожної з функцій, виділивши ті, що
пов’язані з сутністю музейної інституції. Іншими словами, необхідно
з’ясувати, яка функція музею є провідною, а які – другорядними. Лише таким
чином можна розв’язати проблему ідентичності музею, з’ясувати, яким
чином він може бути максимально корисний соціуму, чітко окреслити критерії
ефективності його діяльності.

Автор цього дослідження досить детально розглянув кожну із цих
функцій у своїх попередніх роботах [див., наприклад, 2]. Проте, погляди,
висловлені автором раніше, потребують уточнення й доповнення.
Насамперед, це стосується тези про те, що особлива увага з боку
співробітників музеїв має бути приділена пошуку нових методів збільшення
кількості відвідувачів, оскільки це підвищить вплив музеїв як специфічних
медіа на масову свідомість. Ще в 20-х рр. ХХ ст., американський дослідник
пропаганди Е. Бернейз зазначав, що не можна оцінювати музей за числом
відвідувачів, тому що мета музею не стільки приймати людей, скільки
ефективно представляти «себе і свою тему» перед суспільством, якому
музей служить [3, с. 39]. З цим банальним, на перший погляд, твердженням
криється важливий методологічний підхід до розуміння музею, знехтуваний
сучасними музеологами. Музеєзнавці, образно кажучи, за окремими
відвідувачами не бачать суспільства. Дослідники й практики багато уваги
приділяють зовнішнім атрибутам так званої музейної комунікації –
технологічним аспектам передачі повідомленнями між комунікантом, тобто
музеєм та реципієнтом – публікою. Але з поля їхнього зору випадає, власне,
повідомлення, яке музей адресує своїй аудиторії (це поняття є більш вдалим,
ніж «відвідувач», оскільки музей поширює інформацію не лише через
експозиції, а також всіма доступними засобами, наданими «старими» й
«новими» медіа).

Перемістивши акцент з питання, як музей передає інформацію, на
питанн, яку саме інформацію передає музей, можна під іншим кутом зору
поглянути на функції музею та його соціальне призначення. Перш за все,
необхідно з’ясувати, чим є музей: транслятором чи ретранслятором
інформації або, іншими словами, чи є він суб’єктом творення контенту?
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Відповідно до законодавчого визначення музей – це науково-дослідна й
культурно-освітня установа. Саме ці дві базові функції й покликана
забезпечувати музейна комунікація. Зазначимо, що не всі представники
музейного середовища однаково розуміють, що означає науково-дослідна
й культурно-освітня робота музеїв. Наукові дослідження в музеї, зазвичай,
розглядаються з позицій джерелознавства та розгляду невеличких тем, які,
знову таки, пов’язані з дослідження пам’яток із музейного зібрання. В той
же час музей, як правило, в експозиції репрезентує велику тему: наприклад,
історію України від найдавніших часів до сьогодення, або, скажімо,
розвиток воєнної справи в Україні в тих же хронологічних рамках та ін. На
перший погляд, основним науково-дослідним завданням музею має бути
якраз розробка цих значних тем, що передбачає узагальнення передових
наукових досягнень у профільній сфері, оперативне реагування на найновіші
досягнення у відповідній науковій галузі, формування наукового консенсусу.
Натомість музеї часто не наважуються проводити власні узагальнюючі
дослідження, виступаючи в якості ретрансляторів «зовнішнього» наукового
знання. Проблема полягає у тому, що науковий дискурс має полемічний
характер, й музеї приймають одну із сторін дискусії, критерії цього вибору
можуть різнитися, а вибір не завжди може бути вдалим з наукової точки зору.
Таким чином, аби представити аудиторії об’єктивну цілісну картину певного
явища, музей повинен, відштовхуючись від полеміки, відображати певний
науковий консенсус. А це неможливо зробити без активної дослідницької
позиції музеїв. Саме у тому, щоб відображати актуальний зріз тих чи інших
профільних досліджень, й полягає наукова новизна науково-дослідної роботи
музеїв. Експозиції можуть гнучко реагувати на розвиток історичної науки, в
той час як узагальнюючі монографії й підручники залишатимуться
застиглими й більш суб’єктивними.

Набагато гіршою за пасивну ретрансляцію наукового дискурсу є
ретрансляція політично вмотивованої інформації. Між полюсами наукової
об’єктивності та політичної суб’єктивності знаходиться зміст інформації,
яку поширює музей в рамках культурно-освітньої роботи. На практиці досить
часто музеї схиляються до відображення певної офіційної версії історії.
При чому вибір наукової версії також досить часто є політично обумовленим.
Сучасна ситуація із історичною свідомістю українського суспільства
характеризується наявністю великої кількості фальсифікацій, що
використовуються для маніпуляцій громадською думкою. Наслідком цього
в останній час є зростання рівня насильства в Україні. Крім того історичні
маніпуляції використовується як фактор зовнішньої агресії проти нашої
держави, гібридної війни, в яку втягуються українські території, що не
потрапили в зону воєнного конфлікту. Враховуючи те, що українська
історична політика характеризується нестабільністю, в суспільстві
спостерігається дезорієнтація громадян у значних потоках інформації про
минуле, в Україні гостро постала потреба в об’єктивній науково
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обґрунтованій (а не обумовленій політичною пропагандою, патріотичними
настроями тощо) інформації про минуле. На інституційному рівні цю
соціальну потребу можуть задовольнити музеї. В цьому, на нашу думку, й
має полягати основне суспільне призначення музеїв. Отже, музеї, крім
пошуку технологічних заходів щодо збільшення власної аудиторії, мають
зосередити свої зусилля на формуванні об’єктивної інформації відповідно
до свого профілю й доведення її у доступній формі до широких верств
населення. Орієнтування на наукову методологію, а не політичну кон’юнктуру
дозволить музеям значно підвищити свій соціальний авторитет, а отже, і
довіру з боку населення. Збільшення впливовості музеїв як медіа, що
творять свій контент, зможе вирішити проблему фінансування цих закладів
та ніші практичні завдання.
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Однією із причин кризового стану сучасної української культури постає
відсутність як на рівні повсякденної свідомості, так й на елітарному рівні
визначеного образу майбутнього і пов’язаної з ним системи світоглядних
цінностей, пріоритетів, програм та проектів, що спрямовані на формування
нових суспільних, політичних, економічних та культурних практик від рівня
сім’ї до рівня управління державою. Такий «дискурс майбутнього «, на нашу
думку, постає системоутворюючою основою розвитку національної культури,
й інколи виступає більш продуктивною силою суспільного й державного
поступу, аніж навіть економічні, політичні, правові й соціальні здобутки.

Підкреслюючи невід’ємність «образу майбутнього», «дискурсу
майбутнього» для розвитку сучасної української культури, ми ні у якому разі
не мислимо його як однозначно визначений, «єдиновірний» напрям,
«світогляд», або систему цінностей, які підтримуються політичним режимом
чи ідеологією. Сучасне українське суспільство потребує не просто
визначеного напряму розвитку культури та культурних практик (який буде
запропонований якоюсь політичною партією, органами державної влади
України, іншими державами і т.п.), а плюральної множини стратегій
гуманітарного розвитку, які є іманентними щодо онтологічних засад сучасної
української культури, тобто зберігають внутрішню визначеність щодо
історичного досвіду української культури, проектів національного
культуротворення, повсякденних цінностей й культурних практик. Іншими
словами, стратегії гуманітарного розвитку України мають бути іманентними
світоглядним засадам самої української культури, і не можуть бути
зовнішніми відносно останніх. На наш погляд, саме так можна сформулювати
філософсько-світоглядний вимір проблеми формування стратегічних
пріоритетів розвитку української культури у ХХІ столітті і розкрити
філософсько-світоглядні принципи стратегій розвитку сучасної української
культури.

Онтологічними засадами простору сучасної української культури
постають, на наш погляд, ті культуротворчі проекти, які розробляються й
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реалізуються на рівні політичних та неполітичних практик у період
національного відродження української культури (ХІХ – початок ХХ ст.).

На нашу думку, усю сукупність іманентних для української культури
проектів національного розвитку, які формуються і функціонують у період
ХІХ – початку ХХ століть, можна розділити на три типи, кожен з яких
характеризується відмінними філософсько-світоглядними принципами.
Перший тип стратегій розвитку української культури, на нашу думку, слід
назвати «народницьким», другий – «антинародницьким», третій –
«синтетичним». Оскільки запропонований нами спосіб вживання понять
«народництво», «антинародництво» і «синтез» є нетиповим відносно традиції
їх використання у науковій літературі, вважаємо за необхідне дати коротке
роз’яснення нашої позиції.

Концепти «народництво», «антинародництво», «синтез» вводяться у
науковий обіг у працях Б. Крупницького, які присвячені методологічним
проблемам історії [1] та в філософсько-культурологічних й українознавчих
працях В. Петрова. [2–4;], які присвячені філософсько-світоглядним та
культурологічним проблемам вивчення української культури та її історії.
Поняття «народництво», «антинародництво» та «синтез» позначають відмінні
між собою системи світоглядних цінностей та методологічних принципів,
які використовувались у теорії та практиці політичного та культурного
відродження України у ХІХ – початку ХХ століть.

Спираючись на результати досліджень названих вчених, ми вважаємо
доцільним визначити «народництво», «антинародництво» і «синтез» як
проекти національного відродження української культури, змістом яких
постає сукупність філософсько-світоглядних принципів, які функціонують
у формі стратегій політичного, економічного та соціального поступу
української державності, у формі системоутворюючих цінностей розвитку
української культури, у формі конкретних культурних (мистецьких,
повсякденних, соціально-інституційних) практик.

Наша гіпотеза полягає у тому, що «народництво», «антинародництво»
та «синтез» постають єдиними іманентними щодо онтологічних засад
розвитку української культури стратегіями гуманітарного розвитку сучасної
України. Саме тому продуктивний шлях щодо визначення стратегічних
пріоритетів розвитку української культури у ХХІ столітті полягає у
реконструкції філософсько-світоглядних засад «народницьких»,
«антинародницьких» та «синтетичних» стратегій, побудови моделі їх
співвідношення в сучасних практиках гуманітарного розвитку України.

У тезовій формі специфічні риси функціонування «народницьких»,
«антинародницьких» та «синтетичних» стратегій в сучасній українській
культурі можна сформулювати у наступних положеннях.

Філософсько-світоглядні засади сучасного «народництва» можна
репрезентувати основними ідеями розробленої у творчості П. Куліша «теорії
хуторянства». До специфічних рис «народницької» стратегії сучасного
розвитку української культури слід віднести уявлення про національну
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ідентичність на основі етнічної культури, «романтизацію минулого»,
гіперболізацію цінності народної культури, практику «консервування» зразків
народної культури, «фольклоризацію» елітарної культури. У сучасних
повсякденних та управлінських культурних практиках «народництво»
виявляється, на наш погляд, найбільш широко використовуваною системою
цінностей стратегією розвитку української культури. Однак, за нашим
переконання, «народництво» як стратегія гуманітарного розвитку на
сучасному етапі розвитку української культури виявляється найменш
продуктивним образом майбутнього української культури. Головними
аргументами на користь цієї думки постають розвиток масової культури,
ситуація постмодерну, особливості культурних практик інформаційного
суспільства.

В структурі філософсько-світоглядних засад «антинародництва»
цінності «народного» протиставляються цінності «елітарного»,
«особистісного», «національного» та «державного». Можна повністю
погодитись із позицією В. Петрова, який характеризує специфічні риси
«антинародництва» як «…переборення народницького філологізму й
етнографізму, визнання перервності в історичному процесі, заперечення
еволюціонізму, перехід з переднаціональних позицій на національні…» [2, с. 964].

Характеризуючи «антинародництво» В. Петров зазначає, що широкі
кола громадськості його часу стоять переважно на «народницьких» позиціях
[2, с. 964]. Ми вважаємо, що і сьогодні ця ситуація не змінилась.
«Антинародництво» сьогодні постає можливо більш привабливою і
розповсюдженою стратегією гуманітарного розвитку України, але
залишається такою, яка існує переважно у формі теорій, друкованих праць.
Майже не реалізованою стратегія «антинародництва» на рівні повсякденних
та управлінських культурних практик. На нашу думку, «антинародництво»
сьогодні для розвитку української культури постає найбільш продуктивною
стратегією інтеграції до європейського та світового простору.

Філософсько-світоглядні засади «синтетичних» стратегій розвитку
української культури можна репрезентувати основними принципам та ідеями
українського модернізму. Необхідно також наголосити, що у даному разі
«синтез» як стратегія гуманітарного розвитку зовсім не означає просте
поєднання «народницьких» та «антинародницьких» принципів. «Синтетична»
стратегія знайшла розвиток переважно у філософсько-політичній думці
України [5] і залишається майже не розробленою на рівні практик
культуротворення. Специфічними рисами «синтетичної» стратегії розвитку
української культури постають практика «інтелектуалізації» мистецтва та
повсякденності, деконструкція традиційних цінностей, інтеграція до
глобального інформаційного простору. «Синтетичні» стратегії у сучасній
повсякденній та управлінській культурній практиці майже не
використовуються, що, на наш погляд, має цілком закономірне пояснення.
«Синтетичні» проекти національного культуротворення набувають цінності
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та актуальності лише у контексті розвинених у суспільній практиці
філософсько-світоглядних принципів «антинародництва».

На основі викладених тез можна зробити наступні висновки.
1. Стратегічними пріоритетами розвитку української культури у

ХХІ столітті постають, по-перше, підтримка багатоманітних стратегій
гуманітарного розвитку, які ґрунтуються на відмінних філософсько-
світоглядних засадах.

2. Стратегії гуманітарного розвитку України мають бути іманентними
онтологічним засадам української культури й історичному досвіду
національного культуротворення.

3. Іманентними для української культури постають такі філософсько-
світоглядні проекти культуротворення як «народництво», «антинародництво»
та «синтез».

3. Домінуючою на сучасному етапі розвитку української культури має
стати «антинародницька» стратегія гуманітарного розвитку України, що
орієнтована на розвиток національної еліти, автентичних для національної
культури цінностей й інтелектуальних практик.
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імені Бориса Грінченка

Українська хорова музика розвивається у взаємодії із суспільно-
історичними й загальнокультурними реаліями певної епохи, відбиває характер
жанрово-стильової еволюції української хорової культури. Її своєрідним
жанром є хорова обробка народної пісні. Започаткована творами М. Лисенка,
вона еволюціонувала протягом ХХ ст. у своїх жанрово-стильових ознаках.
Особлива роль в її розвитку належить М. Леонтовичу, який поєднав
специфічні ознаки народної пісні з класичною гармонією, дуже просту
мелодію він розгортає часом до широкої картини із складною поліфонічною
фактурою. Своєрідний характер мають і хорові обробки К. Стеценка, зокрема
хорові акапельні розкладки для дітей. Його обробки колядок і щедрівок
здійснені засобами фактурно-ритмічних видозмін, трансформації
мелодичної теми, динамічного розгортання теми, контрасту тембрових барв,
проведення теми різними голосами, контрастних зіставлень хорових партій і
груп.

Але новим явищем у розвитку цього жанру стали обробки Б. Лятошинського.
Народна пісня у його творчості є інтонацією-зерном, яке він перетворює на
розгорнуту варіаційну форму з поступовим ускладненням засобів музичної
виразності. М. Колесса переосмислює образно-емоційний лад народної
музики, його твори відзначаються підголосковою поліфонією, зіставленням
голосів і груп хору, гнучкою динамікою.

У творчості сучасних композиторів, зокрема Є. Станковича,
народнопісенна тема є вихідним, творчо переосмисленим словесно-
музичним матеріалом. Композитор створює сюжет твору у варіаційній формі,
поєднуючи solo i tutti хору, використовує всі види хорової фактури, динаміку
хору від ff до pp.

Інший жанровий різновид – хорова мініатюра – невеликий за обсягом
камерний хоровий твір, витончений за формою, афористичний за змістом,
переважно ліричний за своїм характером, іноді має народну основу. Як
правило, мініатюра не має супроводу, поетичний текст стислий за формою,
яскравий за своєю образністю. Вона має куплетну структуру, одночастинну
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чи просту дво-тричастинну форму, просту лексику, ліричний образний лад,
Так, хорові мініатюри М. Леонтовича прості за формою й фактурою,
органічно поєднують класичні і новітні прийоми композиції. Стилістику
хорових мініатюр І. Шамо визначають інтонаційна вишуканість,
колористично виразні та інтонаційно багаті гармонічні прийоми, несподівані
тембральні поєднання.

Поширеним у хоровій музиці є хоровий концерт – музичний твір,
композиційну основу якого складають контрастні звучання виконавського
складу. Сучасний хоровий концерт є різновидом концертного жанру, в якому
відбувається становлення музичної ідеї, її розвитком у формі діалогічного
висловлювання. Хори мають куплетну форм, циклічні за будовою, їм властива
змінюваність темпу, ладу, тональності, а іноді – й виконавського складу.
У хорових циклах композитори епізодично застосовують інструменти. Так,
хорові концерти Л. Дичко є зразком сучасного багатоголосся. Поєднання
поліфонії і гармонії в них настільки тісне й органічне, що можна говорити
про нову поліфонічно-гармонічну форму багатоголосся. Сучасні хорові
концерти довільні за формою і структуруються як контрастне образно-
тематичне зіставлення його частин в межах цілісного смислового задуму.
Головним є наскрізний розвиток певної думки, по-різному втілений у творі,
залежно від авторського задуму.

Крупною формою хорової музики є кантата. Її виконують співаки-
солісти й хор в інструментальному супроводі. У ній поєднуються різні жанри,
кантатно-ораторіальні і симфонічні елементи; контрасти між віршованими
(в аріях) та неримованими (в речитативах) формами. Зокрема, у кантаті Л. Дичко
«Пори року «наявні жанрові, ладо-інтонаційні особливості народних пісень,
їх нове музичне відтворення. Жанрову основу твору становлять календарні
обрядові пісні, переосмислені Л. Дичко як фольклорні джерела.

Фольк-опера – досить новий жанр в сучасній хоровій музиці, у ньому
поєднуються традиційні оперні форми з народними. Їй властиві: обробка
пісенного фольклору, об’ємне, багатопланове відтворення народної інтонації,
жанрово-симфонічне перетворення фольклору, наскрізні інтонації. У
«Купальській» І. Шамо з фольк-опери «Ятранські ігри» втілено народне
обрядове дійство засобами симфонічного мислення, специфічні образно-
емоційні плани дійства. Є. Станкович у фольк-опері «Цвіт папороті» своєрідно
прочитує народні джерела засобами академічного хору, надає певного
колориту етнотрадиційному інтонуванню. У виконавських версіях фольк-
опери відтворюється специфіка обрядового дійства, народних виконавців,
що надає хоровій сцені реальності і театральної рельєфності.
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Війна і збереженість культурної спадщини людства, що може бути
більш суперечливим у своїх проявах? Із отриманням незалежності в Україні
велась надзвичайно важка, складна, довга і безрезультатна паперова війна,
війна закону dejure із defacto терміновою необхідністю збереження,
реставрації, реконструкції та консервації архітектурного та мистецького
спадку, набутого попередніми поколіннями та серйозно пошкодженого через
ідеологічну пропаганду за часи панування радянської влади. У середині
2014 року частина територій незалежної України відчула на собі важіль нової
війни, який зупинив і без того хиткий механізм формування політики
збереженості локальних об’єктів культурної спадщини. Серед них не лише
об’єкти, що безпосередньо лишились на тимчасово окупованих територіях,
а й ті споруди, на реставрацію яких держава вчасно не виділила відповідного
фінансування. Серед таких об’єктів велику цінність становлять садиби та
маєтки видатних історичних особистостей, зокрема будинок відомих
садівників Крістерів (саме їм завдячує своєю назвою один з житлових
масивів Києва – Виноградар ) – цікавий зразок архітектури київських околиць,
головний елемент великої садиби, в якій у другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст. існувало одне з кращих і добре відомих за межами Києва садових
господарств [1, с. 1].

Метою дослідження є розгляд архітектурно-художніх особливостей
будинку Крістера, що знаходився в історичній місцевості Пріорка на півночі
Києва, як об’єкту культурної спадщини та встановлення його значення для
історії міста на основі бібліографічних і архівних джерел, а також
дослідження проблеми збереження та реставрації подібних об’єктів.

У грудні 2011 року у стрічках телевізійних новин, друкованих та
інтернет-виданнях почали з’являтись повідомлення про те, що у столиці
невідомі руйнують понад 130-літню будівлю видатного ботаніка-садовода
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та виноградаря Вільгельма Крістера, що знаходиться за адресою
вул. Осиповського, 2-а. Пізніше журналістам стало відомо, що садибу
Крістера розбирають навмисне, а саме задля реконструкції за проектом
(автори – архітектори С.Б. Юрченко, О.Ф. Лихвар) замовника Національної
академії наук України, у відомстві якої і знаходилась побудова. Факт
реконструкції підтвердили і в Київській міській державній адміністрації.
Зокрема, тогочасний заступник голови КМДА Михайло Кучук повідомив
про те, що нині дім розбирають, кожну деталь нумеруватимуть і після
відновлення зберуть у первозданному вигляді. І, наче б то, події розгортались
максимально позитивно, якби не одне «але». Вже під час замовлення проекту
співробітникам Центру пам’яткознавства НАН України та НДІ історії
архітектури та містобудування, що проводили натурні, архітектурні й
історико-архівні дослідження, виконали докладну фотофіксацію та обмірні
креслення споруди, самим замовникам з НАН України було відомо, що кошти
є лише на проект та демонтаж, хто фінансуватиме відбудову легендарної
садиби на вулиці Осиповського було невідомо. Проектом передбачено
реставрацію пам’ятки на останній будівельний період зі збереженням усіх
історичних нашарувань. З моменту остаточного демонтажу пройшло вже
майже 5 років, але оаза масиву Вітряні гори поступово лише забувається як
місцевими жителями, так і науковцями.

Варто звернути увагу на історію та безпосередню діяльність самої
родини Крістерів. Саксонець Вільгельм Готліб Крістер придбав ділянку
землі близько 38 десятин – 54,5 га на Пріорці (до складу Києва місцевість
увійшла в 1834 р.) у 1850 р. [6]. На цій території він заснував «Садівництво
та насіннєве господарство «В. Крістер», що згодом стало одним із
найбільших і найвідоміших у Південно-Західному краї садових господарств.
З часом він перетворив свою садибу на квітучий сад із чудовим розсадником
плодових дерев, овочів і квітів. Деякі дерева, посаджені Крістером, що
збереглися до нашого часу – дуб Крістера, ялиця Крістера та ділянка дубово-
соснового лісу (0,7 га) в районі вулиць Вишгородської–Осиповського – є
сьогодні пам’ятками природи [7]. В. Крістер насаджував також нові, невідомі
раніше в цій місцевості рослини, завіз дерева-екзоти [1, с. 5]. Крім того, він
завів зразкове молочне господарство, найкращу в Києві пасіку, розводив
рибу, займався акліматизацією винограду, виробляв вино [8, с. 26].

Після смерті Вільгельма Крістера (1890) садівництвом керував його
син Юліус [3, арк. 6]. Він гідно продовжив справу батька, придбав нові землі,
заклав розсадники на Нивках й у інших місцях. Співробітники Національного
ботанічного саду ім. М. Гришка НАН України, києвознавці та ботаніки високо
оцінюють внесок Крістерів у інтродукцію рослин [5].

З появою садівництва Крістера місцину, де знаходилось господарство
стали називати «урочище Крістера» або «Крістерова гірка» – тож на карті
Києва з’явилася нова топонімічна назва, що відображала складний,
притаманний цій місцевості рельєф [1, с. 5].
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Письмові джерела місять дві дати заснування фірми В. Крістера: 1850
або 1851 року [8, с. 26; 4, с. 50]. Фактично ж, Вільгельм Крістер стає
власником садиби «по постановлению городской Думы, состоявшемуся 15
марта 1873 года» [3, арк.7]. Подвір’я з житловими та господарськими
спорудами займало прямокутну в плані ділянку в північній частині садиби;
решта території була розділена на зони: посеред садиби – великий став, на
схід від головної дороги – садок і частина лісу з віковими дубами, в західній
частині ділянки – городи та сіножаті [1, с. 6]. Двоповерховий дерев’яний
будинок, в якому мешкало кілька поколінь родини, було зведено у 1880 р.
[3, арк. 6]. Після зведення, за увесь період існування, будинок було
перебудовано двічі. В період до 1917 р. було прибудовано двоповерховий
об’єм на 2 вікна з правого від головного фасаду боку. До цього ж періоду
можна віднести одноповерхову цегляну прямокутну в плані споруду, що також
була добудована з правого боку й мала, очевидно, господарського
призначення. Другу прибудову – одноповерховий об’єм, що примикає до
основного будинку ліворуч – можна датувати першою половиною ХХ ст.
[1, с. 6]. З добудовами будинок мав габаритні розміри 34х12х10 м.
Розташовувався він уздовж сучасної вул. Осиповського. Стіни будинку
Крістерів були зведені з брусу і зовні зашиті дошками. В оздобленні фасадів
застосовувалися елементи неокласицизму. Деталі фасаду (наличники вікон,
міжповерховий і вінчаючий карнизи, ґанки) прикрашав дерев’яний прорізний
декор, дуже популярний в оздобленні фасадів житлових споруд кінця ХІХ –
початку ХХ ст. [1, с. 7]. На момент знесення до будинку було влаштовано
3 входи з боку головного фасаду.

Якщо детально аналізувати архітектурно-художні особливості будинку
Крістерів, то можна фактично класифікувати його як дерев’яний дачний
будинок, але, враховуючи, що садиба використовувалася протягом року і
приносила прибуток від продажу продукції фірми «В. Крістера», – цей
будинок, у якому власники мешкали постійно, не можна вважати дачею. Він
був «родинним гніздом» для декількох поколінь Крістерів й неподалік від
нього знаходився родинний некрополь [2, с. 8]. Зокрема, І. В. Абрамова у
своїй статті «Будинок Крістерів на Пріорці: до проблеми охорони об’єктів
культурної спадщини», матеріали з якої використані в даному дослідженні,
вказує наступне: «Типологічно будинок відображає перехідний етап від
садибної забудови до дачної» [1].

Після жовтневого перевороту 1917 р. садибу Крістерів було
націоналізовано, з 1925 р. тут розміщувалася дитяча трудова колонія. Крім
навчання в школі-семирічці, безпритульні діти, працюючи в колишньому
господарстві Крістерів,отримували знання із розділів садівництва та ботаніки
[4, с. 27].) До початку 2000-х років на тій частині садиби, що розташовувалась
на непарному боці вул. Осиповського, знаходився радгосп «Троянда». Сам
будинок Крістера в радянський час використовували з цілком рушійною для
споруди силою: тут розміщувалися технікум, пізніше – адміністративні
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приміщення Інституту хлору і навіть склад отрутохімікатів [2, с. 8].
З 1960-х років будинок належав Інституту харчової хімії і технологій
(нині – Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України) [1, с. 7].
Однак, нетривкість дерев’яного каркасу будівлі за відсутності відповідних
умов утримання, вчасних ремонтних робіт, а надто невизначеність статусу
будинку як пам’ятки спричинили те, що він став непридатним для експлуатації.
Лише у 2000 р. будинок Крістерів отримав статус щойно виявленої пам’ятки
архітектури (згідно наказу по управлінню охорони пам’яток історії, культури
та історичного середовища від 02.08.2000 р. № 74). Наступні десять років
будинок продовжував перебувати в аварійному стані й не використовувався.

Будь-яка війна зрештою колись закінчується, і лише після її закінчення
як влада, так і народ починає підраховувати збитки і кількість жертв та
поранених. Війна не лишає байдужих, але лишає свідків. Одним із
стратегічних пріоритетів розвитку української культури в XXI столітті має
стати збереження унікальних архітектурних ансамблів та поодиноких зразків,
яскравим прикладом яких є будинок родини Крістерів. Інтеграція української
культури у європейську шляхом реконструкції та реставрації подібних
архітектурних об’єктів є одним з початкових щаблів інтеграції України у
культурно-політичне європейське середовище загалом. Для споглядання
киянину ХХІ століття війна ідеологічна та законодавча залишила
напівзруйновану родинну резиденцію Крістерів, а ландшафт на Пріорці
змінився до непізнаваності. Але й він спочатку опинився за глухим парканом,
а потім і зовсім був розібраний з метою примарної, як показує час,
реконструкції. Проте питання збереження досить унікального об’єкту –
поодинокого зразка дерев’яної забудови Києва кінця ХІХ століття – не
викликає великого резонансу, достатньої кількості дискусій, обговорень
серед наукової та громадської спільнот. Справа починала набувати розголосу
в 2011 році, під час безпосереднього демонтажу об’єкту, однак публікації в
ЗМІ обмежились невеликими лаконічними висловами щодо повної
законності дій. У 2016 проблема відбудови будинку Крістера, здавалося б,
є невчасною через складну військово-політичну ситуацію в країні, однак
будь-яка війна колись закінчується, але лишає питання: чи готові ми платити
таку ціну, як втрачена культурна спадщина? Втрачена через людську
недбалість та байдужість, через законодавчу недосконалість та недостатнє
фінансування. Варто серйозно задуматись над цією проблемою, поки доля
таких об’єктів, як будинок Крістера лишається остаточно невідомою, проте
ще має право та можливість на вчасний порятунок, адже подібний внесок у
врятування культурної спадщини власного міста, а згодом і країни робить
Україну ближчою до пріоритетних культуроформуючих стратегій Європи і
світу загалом.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТАТІ ВОЛОДИМИРА
МИКОЛАЙОВИЧА ПЕРЕТЦА: ІСТОРІОГРАФІЯ
ПРОБЛЕМИ

Стахієва Наталя Володимирівна,
аспірантка Маріупольського

державного університету,
науковий керівник: Сабадаш Ю. С., доктор культурології,

професор

У XXI столітті в рамках стратегічних пріоритетів розвитку української
культури важливого значення набули системні дослідження
персоналістичного характеру та інтерпретація культурних явищ. Такі розвідки
стають рушієм культурного процесу, ґрунтом розквіту української культури
в часі та просторі XXI століття. В умовах демократизації українського
суспільства, вони дають змогу проаналізувати внесок окремих особистостей
у культуру, осмислити власний досвід та дозволяють відстежити зв’язки між
минулим і сучасним. Так, актуальності набуло біографічне дослідження
постаті Володимира Миколайовича Перетца (1870–1935 рр.), який відіграв
значну роль у розвитку української історії, освіти і культури кінця
ХІХ – початку ХХ століття. Враховуючи вищезазначене, нагальним є
звернення до історіографічного аналізу проблеми.

В рамках проведеного контент-аналізу було визначено, що праці,
присвячені висвітленню життєдіяльності В. М. Перетца, доцільно
розподілити за структурно-хронологічним принципом побудови
історіографічного аналізу. Цей аналіз здійснено з урахуванням нерозривного
зв’язку загальних тенденцій розвитку наукового знання та суспільства –
дорадянського, радянського й сучасного (пострадянського). Так, автором
умовно визначено три основні хронологічні періоди, пов’язані із вивченням
постаті В. М. Перетца та його творчої спадщини, зокрема:

1) прижиттєвий (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.);
2) після смерті В. М. Перетца, за радянських часів (1936 р. – кінець

80-х рр. ХХ ст.);
3) сучасний стан, починаючи від 90-х рр. ХХ століття.
Дані здійсненого аналізу дозволяють зробити висновок, що перший

період характеризувався наявністю великої кількості рецензій та відгуків на
роботи В. М. Перетца, що містили дискусійні погляди рецензентів на студії
науковця, надаючи цілком позитивну оцінку. В рамках цього періоду
творчість вченого досліджували такі науковці: російські дореволюційні
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вчені: О. Архангельський, Л. Бедржицький, І. Жданов, С. Золотарьов,
Г. Ільїнський, ЮРозанов, О. Соболевський, М. Сперанський, О. Шахматов,
І. Шляпкін, О. Яцимирський; українські дореволюційні науковці П. Житецький,
М. Марковський; радянські російські: П. Богатирьов, С. Золотарьов,
Г. Ільїнський, А. Лященко, В. Ржига, С. Розанов, М. Сперанський, П. Щеголев;
радянські українські: Б. Луговський, М. Тартаковець та діаспорний вчений
О. Оглоблін.

На другому етапі історіографічного огляду актуальності набули
мемуарні праці сучасників В. М. Перетца про його життєвий і творчий шлях.
Серед авторів треба назвати радянських науковців: російсько-українських:
В. Адріанову-Перетц, М. Гудзія; російських Л. Дмитрієва, Н. Дробленкову,
A. Дьоміна, Г. Маркелова, М. Розова, Ю. Соколова;українських: Я. Дзиру,
В. Крекотень, Л. Махновця, П. Мовчан, О. Назаревського, Р. Пилипчука,
С. Росовецького. Постать вивчалася такими діаспорними діячами, як
Л. Білецьким, Б. Кравцівим, а також німецьким дослідником М. Волтнером.
Довідково-енциклопедичні видання містили короткі інформаційні довідки
про науковця. З огляду на це, другий період включав висвітлення лише
загальних біографічних відомостей про життя та діяльність вченого, вихід
пам’ятних, ювілейних публікацій. Відсутність наукових праць може
пояснювати той факт, що 1934 р. В. М. Перетц був репресований, виключений
з дійсних членів двох Академій наук СРСР та УРСР. Зі зрозумілих причин
творчий доробок науковця було замовчено й вилучено з культурного
контексту розвитку науки. Лише з кінця 1950-х рр. ім’я вченого було
реабілітовано та поновлено у дійсних членах Академій наук. Отже, у другій
половині цього періоду було закладено передумови для реабілітації вченого
і поступового відкриття його доробку для науки.

Останній історіографічний період дослідження, що охоплює початок
1990-х рр. по теперішній час, відображає корінні зміни у громадсько-
політичному житті суспільства. Стали виходити дослідження, в яких робилися
спроби відійти від політичної складової в оцінці творчої спадщини діячів
кінця ХІХ – початку ХХ ст. Актуальності набули роботи із залученням нових
архівних матеріалів, доступ до яких став можливим після проголошення
державної незалежності, у яких з’ясовувалися суперечливі взаємини влади і
творчої інтелігенції. У більшості робіт давалися позитивні оцінки діяльності
В. Н. Перетца і його особистості, висвітлювалися питання, які раніше взагалі
не ставали предметом уваги в попередній радянський історіографічний
період, зокрема, самарський період діяльності вченого. Серед провідних
дослідників цього періоду слід назвати таких українських науковців:
Л. В. Матвєєва, С. М. Міщук, М. К. Наєнко, Я. О. Поліщук, Л. Г. Рева,
С. К. Росовецький, О. М. Сліпушко Т. О. Щербань; російських вчених:
В. Г. Вовіна, О. М. Дмитрієв, М. А. Робінсон; діаспорного науковця Д. М. Штогріна.
На цьому етапі дослідники докладали зусиль для вшанування пам’яті
вченого, приурочуючи дослідження певних тем до ювілейних та пам’ятних
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дат біографії В. М. Перетца. При цьому, більшість матеріалів не увійшла до
наукового обігу, що гальмує розвиток наукового пізнання. Отже,
проаналізувавши стан вивчення досліджуваної проблеми, з’ясовано, що
відсутні узагальнюючі праці щодо постаті вченого. Враховуючи наявність
великої кількості фактичного матеріалу, можливість залучення нових
джерельних матеріалів та відомостей, на часі створення комплексного
наукового дослідження життєдіяльності В. М. Перетца та його творчого
доробку.

Аналізуючи набутки історіографії, є всі підстави зробити висновок, що
висвітлення життєдіяльності й творчості В. М. Перетца здійснювалося у
різних аспектах, зокрема: філологічному (Л. В. Йолкіна, М. К. Наєнко,
В. І. Крекотень, О. М. Сліпушко, І. В. Шкриль, О. М. Дмитрієв, Г. А. Александрова);
джерелознавчому (М. М. Гнатюк, Л. А. Дубровіна, Г. М. Колядіна,
С. М. Міщук, О. С. Ціпко, Н. О. Бессонова); театрознавчому (Р. Я. Пилипчук,
А. С. Дьомін, А. Коржова, О. Ю. Клековкін) та науково-організаційному
(Л. В. Матвєєва, М. А. Робінсон, Т. О. Щербань, Л. Г. Рева, Я. О. Поліщук,
С. К. Росовецький та ін.). Наявність різних площин дослідження за даною
проблематикою, різноманіття поглядів науковців свідчить про сталий інтерес
дослідників до розв’язання багатьох питань, які раніше з різних причин не
могли бути вирішеними. Попри досягнення науковців, все ще залишається
чимало неопрацьованого джерельного матеріалу щодо В. М. Перетца,
зокрема немає аналізу його мистецтвознавчих праць та взагалі діяльності у
культурологічному контексті. Відсутність спеціальних праць та наявність
розрізнених точок зору щодо загальних і окремих питань життя й творчості
В. М. Перетца спонукає до переосмислення та комплексного наукового
дослідження його діяльності на кожному конкретному етапі життя із
залученням більш ширшої бази архівних джерел.
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На сучасному етапі становлення національної самобутності України
дуже гостро постає питання виховання свідомого патріотично налаштованого
громадянина держави. Це зумовлено низкою причин, які призвели до зміни
ціннісних орієнтирів в українському суспільстві в цілому та сучасної молоді
зокрема, бо саме вона є головним засобом та рушійною силою цих
суспільних змін.

Патріотизм, як стихійне суспільне явище, був і залишається
притаманним українському суспільству ще з давніх віків і до сьогодні.
З ХХ ст. прослідковується тенденція поступового набуття «патріотизму»
якісно нових характерних рис:

- відбувається значне поступове розширення і ускладнення змісту
поняття «патріотизм», бо крім географічного, соціального і національно-
культурного середовища як елементів в ньому знаходить своє відображення
і новий компонент – середовище суспільно-політичної діяльності;

- патріотична свідомість поступово «піднімається» з почуттєво-
емоційного, психологічного рівня на ідеологічний;

- патріотизм все більше диференціюється на різноманітні елементи,
взаємозв’язок яких об’єднується в складну цілісну систему [2, с. 8].

У працях професора О. Вишневського висвітлено, що патріотичне
почуття українців є емоційним аспектом національно-державницького
світогляду і включає «почуття належності до самостійної держави, повагу
до історії свого народу, до своєї культури, мови, любов до рідної природи»
[1, с. 268]. Він виділяє три різновиди патріотизму:

–етнічний, що ґрунтується на почутті власної приналежності до свого
народу, на любові до власної історії, до рідної культури;

–територіальний, що ґрунтується на любові до того місця на Землі де
людина народилася;
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–державницький, що ґрунтується на побудові власної, незалежної
держави, її самовизначенні та вмінні відстоювати власну громадянську думку.

На його переконання, патріотичне виховання має будуватися на засадах
національних цінностей, до яких відноситься: українська ідея, що втілює в
собі прагнення до становлення державності та соборності, готовність до
самопожертви у випадку потреби захисту Батьківщини, почуття національної
самоповаги і гідності, до державних та національних символів, до рідної
культури, мови, національних свят та традицій,історичної пам’яті, пошану до
Конституції України і до обраних демократично владних чинників [1, с. 240].

Варто зазначити, позитивні зміни в будь-якому суспільстві в різних
державно-політичних ситуаціях можливі лише за умов співпраці різних сфер
громадськості: науковців, політиків, державних діячів, сучасної молоді. Все
це призведе до консолідації суспільства, ще більшого росту патріотизму,
особливо молоді та стане рушійною силою формування української культури
в умовах європейської інтеграції.
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Соціальні норми – це правила, що виражають вимоги суспільства,
соціальної групи до поведінки особистості, групи в їхніх стосунках один з
одним, соціальними інститутами, суспільством в цілому.

Відхилення від норми настільки ж природньо, як і дотримання їх. Повне
прийняття норми виражається в конформізмі, відхилення від норми – у різних
видах девіації, девіантної поведінки. В усі часи суспільство намагалося
придушувати небажані форми людської поведінки. Різкі відхилення від
середньої норми як в позитивну, так і в негативну сторони загрожували
стабільності суспільства, яка в усі часи цінувалася понад усе.

Отже, поведінка, яка викликає несхвалення громадської думки,
називається девіантною. Це надзвичайно широкий клас явищ: від
безквиткового проїзду до вбивства людини. У широкому сенсі девіантом є
будь-яка людина, що збилась зі шляху або відхилилась від норми. При такій
постановці питання слід говорити про форми і розміри відхилення. До форм
девіантної поведінки відносять кримінальну злочинність, алкоголізм,
наркоманію, проституцію, гомосексуалізм, азартні ігри, психічні розлади,
самогубство.

У вузькому розумінні під девіантною поведінкою маються на увазі
такі відхилення, які не тягнуть за собою кримінального покарання.

Які ж причини девіації? Наприкінці XIX і на початку XX ст. були поширені
біологічні та психологічні трактування причин девіації. Італійський лікар
Цезарі Ломброзо вважав, що існує прямий зв’язок між злочинною
поведінкою і біологічними особливостями людини. Він стверджував, що
«кримінальний тип» є результатом деградації до більш ранніх стадій людської
еволюції.

Цей тип можна визначити за такими характерними рисами, як виступ
нижньої щелепи, ріденька борідка і знижена чутливість до болю. Теорія
Ломброзо одержала широке поширення, і деякі мислителі стали його



122

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

послідовниками – вони теж встановлювали зв’язок між девіантною
поведінкою і певними фізичними рисами людей.

Вільям X. Шелдон (1940), відомий американський психолог і лікар,
підкреслював важливість будови тіла. Він вважав, що у людей певна будова
тіла означає присутність характерних особистісних рис. Ендоморфу (людині
помірної повноти з м’яким і округлим тілом) властиві товариськість, уміння
ладити з людьми і потурання своїм бажанням. Мезоморф (чиє тіло
відрізняється силою і стрункістю) виявляє схильність до занепокоєння, він
активний і не дуже чутливий. І нарешті, ектоморф, що відрізняється тонкістю
і крихкістю тіла, схильний до самоаналізу, наділений підвищеною чутливістю
і нервозністю.

Хоча такі біологічні теорії були популярні на початку XX ст., інші
концепції їх поступово витіснили. Прихильники психологічного трактування
пов’язували девіації з психологічними рисами (нестійкістю психіки,
порушенням психологічної рівноваги і т. п.). Були отримані дані про те, що
деякі розумові розлади, особливо шизофренія, можуть бути обумовлені
генетичною схильністю. Крім того, деякі біологічні особливості можуть
впливати на психіку особистості. Наприклад, якщо хлопчика дражнять за
маленький зріст, його відповідна реакція може бути спрямована проти
суспільства і виразиться в девіантній поведінці. Але в таких випадках
біологічні фактори лише побічно сприяють девіації, поєднуючись із
соціальними чи психологічними. Тому при будь-якому біологічному аналізі
девіації необхідно враховувати складну сукупність багатьох факторів.

З цього погляду, девіація – не якість вчинку, який робить людина, а
скоріше наслідок застосування іншими людьми правил та санкцій проти
«порушника».

Концепція Беккера і подібні до неї названі теорією стигматизації
(наклеювання ярликів), тому що вони пояснюють девіантну поведінку
здатністю впливових груп ставити клеймо «девіант» членам менш впливових
груп. Саме так чинили з неграми в Америці.

Вони піддавалися переслідуванню за безпідставними обвинуваченнями
у згвалтуванні білих жінок. Коротше кажучи, Беккер висловив думку, що
«судження про те, чи є той чи інший вчинок девіантним, зумовлене його
характером (мова йде про те, чи пов’язаний він з порушенням будь-то
правила), а також тим, як його оцінюють інші люди».

До основних форм девіантної поведінки в сучасних умовах можна
віднести злочинність, алкоголізм, наркоманію, суїцид. Кожна форма девіації
має свою специфіку.

Соціологічні дослідження злочинності і її причин беруть початок у
роботах російського статистика К. Ф. Германа (1824). Потужний поштовх
розвитку соціології злочинності дала робота франко-бельгійського вченого
– математика-статистика Л. А. Кетле.

Як відзначають дослідники, розвиток злочинності в країні за основними
якісними показниками наближається до загальносвітових тенденцій. Хоча
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поки що реєструється рівень злочинності у нас нижчий, ніж в індустріальних
країнах, але дуже високий темп приросту злочинів. У зв’язку з цим потрібно
враховувати, що злочинність має поріг кількісного та якісного насичення,
за яким вона з кримінологічної, правоохоронної проблеми перетворюється
в проблему політичну.

Злочинність – відображення пороків людства. І дотепер викорінити її
не вдалося жодному суспільству. В даний час необхідно зосередитися на
реальній задачі – зниженні темпів приросту та утриманні злочинності під
контролем на соціально терпимому рівні.

З давніх-давен людству відомі п’янкі напої. Виготовлялися вони з
рослин, і їхнє споживання було частиною релігійного ритуалу, яким
супроводжувалися свята.

Порівняно дешевий спосіб отримання міцних напоїв був освоєний в
XVI ст. Корінні зміни відбулися після того, як був відкритий промисловий
спосіб отримання етилового спирту. Саме це відкриття зробило можливим
масове споживання алкоголю, і в XVIII ст. пияцтво набуло широкого розмаху
в таких європейських країнах, як Англія, Німеччина, Швеція та ін .Приблизно
в цей же час в Росії швидко входить у вжиток горілка. Можна сказати, що
XIX ст. породило, а XX ст. посилило досить складну проблему для людської
цивілізації – проблему алкоголізму.

Фактично алкоголь ввійшов у наше життя, став елементом соціальних
ритуалів, обов’язковою умовою офіційних церемоній, свят, деяких способів
проведення часу, вирішення особистих проблем. Однак ця соціокультурна
ситуація дорого обходиться суспільству. Як свідчить статистика, 90 %
випадків хуліганства, 90 % згвалтувань при обтяжуючих обставинах, майже
40 % інших злочинів пов’язані з сп’янінням. Убивства, грабежі, розбійні
напади, нанесення тяжких тілесних ушкоджень у 70 % випадків вчиняються
особами в нетверезому стані; близько 50 % всіх розлучень також пов’язано
з пияцтвом.

Вивчення різних аспектів споживання алкоголю та його наслідків
представляє велику складність. Проблема подолання пияцтва і алкоголізму
є надзвичайно складною, вона включає економічний, соціальний, культурний,
психологічний, демографічний, юридичний і медичний аспекти. Тільки з
урахуванням усіх цих аспектів, можливо її успішне вирішення.

Ще одним проявом девіантної поведінки є наркоманія. Термін походить
від грецьких слів narke – «заціпеніння» і mania – «сказ, безумство». Це
захворювання, яке виражається у фізичній і (або) психічній залежності від
наркотичних засобів, поступово призводить до глибокого виснаження
фізичних і психічних функцій організму. Точна кількість осіб, що
зловживають наркотиками в нашій країні, визначити навряд чи можливо через
недосконалість системи соціального контролю. Переважна більшість
наркоманів (до 70%) – це молоді люди у віці до 30 років. Співвідношення
чоловіків і жінок складає приблизно 10:1 (на Заході – 2:1). Більше 60 %
наркоманів вперше пробують наркотики у віці до 19 років. Таким чином,
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наркоманія – це перш за все молодіжна проблема. Тим більше, що значна
частина наркоманів, особливо тих, хто вживає так звані «радикальні»
наркотики (похідні опійного маку), до зрілого віку не доживає.

Суїцид – намір позбавити себе життя. Світовий досвід дослідження
самогубств виявляє основні закономірності суїцидної поведінки. Суїциди
більшою мірою характерні для високорозвинених країн, і сьогодні існує
тенденція до збільшення їх числа. Суїцидна активність має певні часові цикли.
Факт весняно-літнього піку і осінньо-зимового спаду було відзначено ще
Е. Дюркгеймом. Кількість самогубств зростає у понеділок і знижується в
середу-четвер. Кінець тижня більш «небезпечний» для чоловіків.
Співвідношення між чоловіками і жінками приблизно таке: 4:1 при вдалих
самогубствах і 4:2 при спробах, тобто суїцидна поведінка чоловіків частіше
призводить до трагічного результату.

Відзначено, що ймовірність прояву цієї форми відхилень залежить і
від вікової групи. Самогубство відбувається частіше у віці до 20 років і
після 50, сьогодні самогубцями стають навіть 10-12-річні діти.
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Потреби сучасної культури породжують необхідність осмислити
актуальні питання мистецтва України кінця ХIХ – початку ХХ ст. Новітня
духовна ситуація ХХI ст. актуалізує пошуки аналога процесу естетичних і
художніх змін, забуті факти і явища вітчизняного мистецтва, без яких створити
повну картину розвитку української культури неможливо. Саме тому потрібно
визначити як розвивається українське мистецтво в загальноєвропейському
просторі художньої культури та наскільки впливає національна спадщина на
умови прийняття новацій.

Бурхливий розвиток міжнародних комунікацій породив інтерес до
української художньої культури кінця ХIХ – початку ХХ ст., але варто визнати,
що художній процес означеного періоду вивчений недостатньо. Ця обставина
змушує уважніше придивитися до характеру художніх змін в українському
мистецтві рубіжного часу [4].

Наукове дослідження оформлення української книги кінця ХIХ першої
половини ХХ століття сприяє визначенню тих шляхів, якими може рухатися
сучасна культура України, зберігаючи національну ідентичність у світовому
контексті, набуваючи оригінальних мистецьких проявів. Адже, як відмічено
багатьма дослідниками історії книжкової графіки, книга завжди була і є
віддзеркаленням духовного, культурного та історичного життя українців.
Влучно зауважив Д. Антонович «...в кожну добу живе відповідне до доби
мистецтво... і мистецький вигляд книги міняється в залежності від тої доби,
в якій книжка появляється». Входження української культури у світову
спільноту актуалізує такі проблеми, як засвоєння новітнього досвіду і
збереження національної неповторності, тому важливим сьогодні є новий
погляд і виклад історії українського мистецтва, яке розглядається в єдиному
руслі світового художнього розвитку [3, с. 120].

Сучасна українська книга є важливим чинником інформаційної культури,
здатним виконувати навчальну та виховну функції. Водночас вона майже не
розглядається дослідниками якості як художньо-естетичний феномен. Проте
дослідження наукової думки навколо цієї проблеми здатна допомогти в
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осягненні сутності книги та її можливостей як засобу виховання культури
особистості та фундаменту для духовного розвитку цілої нації. Важливим
аспектом цінності книги є не тільки її комунікативне значення, а й естетичне,
тобто художнє оформлення. Так, українське мистецтво книжкової графіки
породило найкращі взірці, які представлені в одному ряду з шедеврами
світового значення. Варто відзначити, що надбання художньої культури
України – одна з найкоштовніших перлин скарбниці світового мистецтва.

Кін. XIX – поч. XX – час, коли в мистецтві європейських країн
формувався особливий художній стиль. В різних країнах він набував свої
національні особливості, але завжди володів спільними характерними рисами,
в Україні стиль називався «модерн». Цей стиль знайшов відображення в
багатьох сферах творчої діяльності, і в першу чергу в архітектурі, живописі
і прикладному мистецтві.

Культура України початку ХХ століття розвивалась під впливом
модерну Англії, Ар Нуво Парижа, віденської сецесії, мюнхенського
югендстилю, краківської сецесії, модерну Росії. Відомими представниками
цього стилю стали митці О. Кульчицька, О. Мурашко, М. Жук, Ф. Кричевський,
які навчались у головних центрах культури того часу – Кракові, Мюнхені,
Відні, Парижі [2]. Українські майстри розвивали власну «лінію модерну»,
надавши їй автентичних рис, збагачуючи українською символікою. Таким
чином Українська Академія Мистецтв створила фундамент для майбутніх
діячів культури та визначила місце національного стилю серед світових
художніх процесів [1].

Точно відповідаючи своїй історичній добі, кожен стиль живе,
виповнюється й відтворює ті головні ідеї і світогляд, якими живе
суспільство його доби [3, с. 224]. Варто відзначити, що в цьому полягає
важливе комунікативне значення книги як головного носія інформаційної
культури.
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Сучасна святкова сфера – складне поєднання різноманітних свят:
традиційних народних, державних свят доби незалежності, корпоративних,
релігійних, залишків свят радянської доби та ін.

Появу багатьох інноваційних свят, таких як День святого Валентина,
Хеллоуїн, День матері, День Європи та ін. обумовили глобалізаційні тенденції
та європейський вектор розвитку нашої країни. Дані свята мають закордонне
походження й складають групу так званих «запозичених» свят.

Важливою рисою «запозичених» свят є їх гуманістична спрямованість,
насиченість загальнолюдськими цінностями. Ці свята компенсували
відчутний брак антропологічно зорієнтованих свят, що особливо важливо у
період переходу суспільства від ціннісної системи тоталітарної держави до
демократичних, гуманістичних цінностей європейської спільноти.

Однак, смисловий контекст свят західного походження, їх ритуали
зазнали змін на ґрунті української культурної реальності. Так наприклад, при
проведенні заходів для студентської аудиторії в місті Дніпропетровську,
організатори відійшли від розробки сентиментальної тематики «солоденького
сердечка», а на перший план вийшли зразки романтичних, відчайдушних
вчинків в ім’я кохання (герої сценарію Грей та Ассоль у святі «Червоні вітрила
кохання», ПК студентів Дніпропетровського національного університету,
2008 рік; Оксана і Вакула у святі «В ім’я кохання», студентський клуб
Дніпропетровського транспортного університету, 2007 рік; козаки-запорожці
в святковій шоу-програмі «Як козаки коханих визволяли»
Дніпропетровського аграрного університету, 2009 рік тощо), акцентувалася
думка: «Кохання – сила, що перетворює дійсність». Подібне трактування
тематики «Дня св. Валентина» не є характерним для західної святкової
традиції. Свято, основою якого є актуальна у всі часи тема кохання, органічно
увійшло до нашого культурного простору й заповнило нішу гуманістично
спрямованого свята для молоді, на яке раніше підсвідомо відчувався
суспільний попит.
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Продовжує поширюватися тенденція до проведення свят, заснованих
на загальнолюдських цінностях. Зокрема, мова піде про «День матері». Свято
походить із США (штат Філадельфія). У 1907 році його започаткувала
вчителька Анна Джеферсон. Вона запропонувала недільним школам
вшановувати матерів особливим днем у році. Її починання підтримали не
тільки недільні школи, але й усі американці, а згодом і багато інших країн, у
тому числі й незалежна Україна. Нині ми маємо дві дати, що апелюють до
теми материнства – 8 Березня та День матері, але завдяки цілеспрямованому
проведенню в освітніх, виховних закладах, трудових колективах «Свята
матері», вже рідко хто нині сприймає його як дублювання «Міжнародного
жіночого дня».

Святковий календар травня має ще одну дату із гуманістичною
спрямованістю – Міжнародний день сімей (15 травня). Крім того, рух у дусі
загальносвітової культурної традиції – уваги до людини – простежується в
указі про встановлення святкування Дня батька, схваленого постановою
Кабміну України від 26 вересня 2013 р. Це важливий крок не лише у
дотриманні гендерної рівності (свято матері вже є), але й в укріпленні іміджу
батька в сім’ї.

Історія свята починається в США, де у 1966 р. президент Л. Джонсон
оголосив кожну третю неділю червня днем національного свята «Дня
батька». На щорічних урочистостях держава та доброчинці матеріально
підтримують татусів-одинаків. З часом й інші країни, де поважають сімейні
цінності, почали наслідували приклад США і відзначати цей день.

В Придніпров’ї святкування Дня батька (третій недільний день вересня)
є приводом вшанування батька-чорнобильця, надання допомоги татам, котрі
самі виховують дітей. За експертними даними в Україні більш ніж 250 тисяч
татусів-одинаків.

З появою таких інноваційних свят як «День закоханих» (14 лютого),
«Свято Матері», «День батька» та ін. посилилась загальна антропологічна
спрямованість сучасної святкової сфери. Ці свята несуть в собі цінності
(кохання, сім’я, материнство), близькі й зрозумілі кожній людині.

В останні роки виразнішою стала орієнтація на європейську культурну
традицію. Святковий захід – це своєрідний культурний механізм зближення
менталітетів. Для свят не існує кордонів. «Мова» свята, завдяки впливу
виразних засобів мистецтва на емоційну сферу, зрозуміла людям різних країн
без перекладачів. Святкова палітра України значно збагатилась новими
святами «західного походження», але наша країна, у свою чергу представила
світу духовні скарби своєї культури.

Унікальним явищем народної культури є петриківський розпис. У 2013 році
він отримав за рішенням ЮНЕСКО статус нематеріальної культурної
спадщини людства. Петриківка (Дніпропетровська обл.) з 2006 року стала
центром проведення обласного фестивалю народної творчості «Петриківський
дивоцвіт». Фестиваль є гордістю Дніпропетровщини і вже давно вийшов за
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межі регіонального свята. У вересні 2013 року на «Дивоцвіті» можна було
поринути у вир народної пісенної, музичної творчості. Крім художніх
колективів Петриківки, за роки проведення фестивалю, своє мистецтво
демонстрували гості з різних країн СНД. Традиційною частиною свята стали
розваги петриківських козаків. Той факт, що фундатором місцевої общини
був відомий отаман Петро Калнишевський, обігравався учасниками
театрального колективу Петриківського будинку культури. Глядачі з
близького й далекого зарубіжжя мали змогу пригоститися традиційними
українськими стравами: борщем, пампушками, варениками, ковбасами тощо,
прийняти участь у розвагах, а також подивитись на унікальні вироби майстрів:
вишивання, розпис, килими й мечі ручної роботи, народні іграшки, фігурки-
обереги, ковані скульптури та ін. Але основним стрижнем свята була виставка-
ярмарок виробів майстрів петриківського розпису – шедеврів, що дивують
й захоплюють.

Петриківка, образно кажучи – «візитівка» Дніпропетровщини,
культурний міст, що пов’язує Україну зі світом. В межах свята «Петриківський
дивоцвіт» Придніпров’я має нагоду представити народну традицію
святкувань, яка донесла до нашого часу сакральні смисли національної
культури: любов до природи, рідної землі, повагу до предків, сімейні цінності
тощо.

Сучасне свято є результатом складного еволюційного процесу, де на
думку автора, незважаючи на трансформації, завжди залишалося константним
аксіологічне ядро, котре містить архетипи, притаманні народній святковій
культурі. Згідно інноваційного авторського підходу до культурологічного
аналізу феномену свята, запропоновано його бінарну структурну модель: в
аспекті семіотики культури та в аспекті динаміки культури. Маємо, отже, дві
вісі: а) вертикальну – розвиток/стабільність; б) горизонтальну (національне/
наднаціональне). Сприйняття свята відбувається у дуалістичній єдності:
персонологічне/суспільне, де напрямок руху засвоєння цінностей
відбувається від особистості до суспільства і навпаки, за принципом
замкненого кола. Метою організації й проведення свята є акцентування його
ціннісного змісту за допомогою вербальних і візуально-пластичних засобів
художньої виразності.

Семіотичний (синхронічний) підхід орієнтується на статичне архетипове
ядро свята, що утворює константний стабільний стрижень його історично
лабільної аксіосфери. Динамічний (діахронічний) аспект свята фіксує зміну
ціннісно-символічних виявів архетипів у часі. Статична складова
українського свята зорієнтована на сакральний першообраз плодючості
(конотаційний ряд: земля, мати, рід, народ, нація та інші фундаментальні
смисли, що апелюють до солярно-вегетативної магії). У контексті даного
архетипу свято як повторення процесу космогонії (упорядкування хаосу в
космос) постає в аспекті освячення нового ладу, ґрунтованого на сімейних
смислах, спроектованих на суспільні. Динамічна складова вітчизняного свята
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може розглядатися у ракурсі історично обумовленого процесу утворення і
зникнення певних цінностей. У даному контексті зазначено, що аксіоядро
язичницького свята, яке спочатку концентрувало вітальні цінності (Природа,
предки, здоров’я, заможність та ін.) у період християнізації збагачується
етико-метафізичними цінностями (Бог, Самопожертва, Милосердя тощо).
Упродовж XVIII – XX ст. спостерігається своєрідна низхідна – «вищі»
цінності витискуються владними: спочатку монархічними, згодом у
радянський період – тоталітарними (Влада, Партія та ін.). Потім – знову рух
по висхідній: у бік звернення до діалогу етнічних і загальнолюдських
цінностей в сучасному українському святі. Вектор розвитку тут
розкладається на категорії: рід, релігія, влада. Вектор стабільності: хаос і
космос, жертва, спокута, сімейні радощі, соборність. У новомодерний час
аксіологія свята набуває гуманістичної й демократичної спрямованості
(незалежність, свобода, демократія, повага до людини). Вектор розвитку
тут розкладається на категорії: безпека, інновації, відкритість, можливість
оволодіння новими знаннями тощо. Вектор стабільності: матеріальна
забезпеченість, наявність роботи, соціальна захищеність і т. п. Національне
розкладається на: традиції, звичаї, етнічні норми поведінки, народне
мистецтво тощо. Наднаціональне: знайомство зі зразками чужої культури
(мистецтво, традиції, звичаї), новими технологіями та ін.
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культури і мистецтв

Багата археологічна спадщина України представлена в експозиціях
музеїв історичного чи історико-краєзнавчого профілю різноманітними
знахідками з пам’яток. Речові експонати доповнюються численними
фотографіями, муляжами, реконструкціями знарядь тощо. Набагато рідше
в експозиціях музеїв представлені макети археологічних пам’яток.
Переважно такі макети є одними з центральних стендів в експозиції. Далеко
не всі археологічні пам’ятки можуть бути перенесені до скансенів чи
відтворені в них на місцевості. Макет дозволяє це зробити з меншими
витратами та на меншій площі. Макети в музейній експозиції використовуються
досить давно. Проте спеціальному аналізові макети та їх роль в експозиції
ще не обговорювалась в музеєзнавчій літературі.

Найперспективнішим типом музею для відтворених пам’яток давньої
культури має стати скансен. Саме в цих музеях будуть зосереджуватися ті
пам’ятки давньої культури, які немає можливості відтворити на місці їхнього
розташування. Там само можуть бути відтворені і копії пам’яток, які мірою
певних обставин не були збережені вчасно.

Створення макетів археологічних пам’яток для музейних експозицій
до сьогоднішнього дня залишається справою самого музею. Будь-яких
методик чи рекомендацій в цьому питання не існує. Тому якість самого
макету залежить від ступеню кваліфікації та міри обізнаності людей,
відповідальних за створення таких макетів. Прикладом науково точних та
водночас високохудожніх макетів є панорама Києва часів Ярослава Мудрого
в Національному історичному музею України, макет міста Володимира в
археологічному музеї Інституту археології НАНУ, макет давнього
Вишгорода в Вишгородському історичному музеї. Перелік таких макетів
можна продовжити. Проте вони є поодинокими в музеях. Це пов’язано із
великою вартістю створення макету, недостатньою для його експонування
площею, браком кваліфікованих спеціалістів тощо.

Визначальним масштабом при визначенні пропорцій макету є розмір
фігурок людей, які мають бути присутні на ньому. Без людини та
навколишнього середовища в макеті зменшується його достовірність та
наочність, кінець-кінцем його атрактивність.
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Визначивши масштаб та пропорції макету, можна перейти до його
виконання. Перш за все треба зробити ландшафтну основу макету. Можна
використати великомасштабні карти пам’ятки чи місцевості, де розташована
пам’ятка, макет якої відтворюється. Топографічною основою макету можуть
слугувати картонні пластини, вирізані за ізолініями карти. Топографічний
рельєф може бути виконаний також з пластиліну та відтворений потім у гіпсі.
На великих макетах топографічна основа може бути виконана з піску з
наступним його закріплюванням (клеєм, фіксатором тощо).

Для кращого сприйняття змісту макету необхідно вибрати пору року,
за якою здійснюється реконструкція. Період року треба обирати відповідно
до події, яка реконструюється. Наприклад, взяття Києва татаро-монголами
сталося взимку 1240 року. Тому, звичайно, макет має бути із зимовим
пейзажем. Хрещення Русі в Києві здійснилося влітку 988 року, тому гама
кольорів має бути загалом зелена.

В тому випадку, коли точна дата події невідома, або сам макет не
пов’язаний з конкретними подіями, за основу реконструкції краще брати літо.
Літнє різнобарв’я загалом сприяє кращій атрактивності макету.

Наступним етапом створення макету є детальне вивчення результатів
археологічних досліджень пам’ятки. В першу чергу вивчаються повністю
досліджені об’єкти: житла, ділянки оборонних стін, господарські
приміщення, майстерні, гончарні печі, мости, пристані та інше. Результатом
цього вивчення буде створення детальних графічних реконструкцій цих
об’єктів. Тільки після цього можна приступати до їхнього відтворення в
обраному масштабі. Можна, звичайно, створювати копії окремих об’єктів
безпосередньо на макеті. Проте краще робити їх окремо з наступним
перенесенням на своє місце. Для виконання складових макету можуть
використовуватися різні матеріали: дерево, пап’є-маше, пластик, епоксидні
смоли, гіпс, папір тощо. В залежності від обраного матеріалу, застосовується
відповідна технологія виготовлення. Для гіпсу необхідно використання
пластиліну чи глини з наступним виготовленням форми та відливкою об’єкту.
Для пластику чи епоксидних смол також необхідно виготовити форму з
штучного каучуку з наступною відливкою у формі. Останні форми є
довготривалими і можуть бути використані для виготовлення багатьох
макетів. Дерев’яні споруди макету краще за все виготовляти також з дерева.
Для цього підійдуть хвойні породи на зразок сосни чи ялини або берези.
Такі важкі для обробки породи як дуб, бук, граб, клен, груша можуть
використовуватися лише для виконання дрібних деталей конструкцій, тому
що властивості таких порід дерева дозволяють виробляти мініатюрні речі.
Для надання більшої автентичності дерев’яні конструкції можуть піддаватися
штучному старінню.

Після виготовлення кожний з об’єктів має бути розфарбований у
природні кольори. Для цього знову звертаємося до аналізу результатів
археологічних робіт.
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Після цього виготовлені об’єкти мають бути перенесені на своє місце
на макет. Вільні місця мають бути заповнені макетами дерев, імітацією доріг,
річок, озер тощо. Їх наявність залежить від природного ландшафту пам’ятки.
Створений макет буде окрасою будь-якої історичної експозиції.

Таким чином, побудова макетів для археологічної експозиції музеїв
історичного профілю є важливою складовою створення міцної музейної
комунікації. Натурний макет за відсутністю чи неможливістю перенесення
пам’ятки до скансену є єдиним способом донесення до широкого загалу
відвідувачів видатних пам’яток археології, які досліджувалися в минулому.
Гарний макет навіть може конкурувати із відтворенням пам’ятки у скансені,
оскільки дозволяє побачити в цілому всю пам’ятку з висоти пташиного
польоту. Можемо бути впевненими, що музей макетів видатних пам’яток
археології стане прикрасою музеїв історичного профілю України.
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Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв

Своєрідною візитівкою багатьох туристичних центрів стають
монументальні споруди давнини, які найповніше презентують своєрідність
геокультурного простору даної території. Традиції створення неповторних
етнокультурних ландшафтів давніми народами і цивілізаціями привертають
увагу людей уже не перше тисячоліття. В історичних та літературних
джерелах збереглися описи, так званих, «чудес Античного світу», враження
про сакральні центри Єгипту та Індії, захоплюючі відгуки про величні кам’яні
споруди цивілізації ацтеків та майя, топографічні зйомки давніх обсерваторій.

У процесі історичного розвитку кожна цивілізація залишила сліди свого
існування, які викликають інтерес в сучасної людини. Деякі з цих слідів
вражають величністю, інші манять загадковістю, треті є свідченням
варварського відношення до чужих культур. Але всі вони мають пізнавальний
потенціал в глобальному контексті, бо розрізненні фрагменти – свідчення
про існування давніх народів можна об’єднати в цикл туристичних програм,
присвячених створенню єдиного сакрального простору за допомогою
мегалітичних споруд.

Питання геокультурного впливу монументальних будівель як важливої
частини туристичних програм почало підніматися в ХХ столітті, після серії
публікацій про Стоунхендж, єгипетські піраміди, міста цивілізації майя та
ацтеків. Нові історико-географічні відкриття, які продовжуються і в наш
час, викликають інтерес до культурно-географічної спадщини давніх народів
та оформилися у напрямки дослідження монументальних споруд: сакральна
географія святилищ, археобсерваторії, печерні міста і катакомби, лабіринти,
оборонні споруди, культові поховання, поклоніння валунам і метеоритам,
геогліфи, об’єкти технічні, сакральна геометрія міст.

Культурно-природні ландшафти, які сформувалися навколо
мегалітичних споруд, мають свою специфіку і яскраво виражений зв’язок
між характером освоєння території, її сакральною орієнтацією, та
традиційною картиною світу народів, які проживали протягом тривалого
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історичного періоду в даному регіоні світу. Відповідно, планування
пізнавальної частини подорожі має наступні етапи: пошук та ідентифікація
рамкових даних для контекстів історико-культурної спадщини регіональної
і крайової території; виділення і оформлення базових географічних знаків,
символів і архетипів; виявлення взаємозв’язків і змістовних співвідношень
в середині виділеного образно-географічного масиву

Давні і сучасні мегалітичні споруди виступають своєрідними
фундаментами, культурними архетипами світоглядних уявлень творців цих
об’єктів про будову Всесвіту, в центрі якого знаходилися небесні світила.
Тема «центру», положення в середині світу, проживання в місці «пупа Землі»
звучить в культурі давніх греків, китайців, індусів, іранців. Філософія
китайської системи створення життєвого простору «Фен-шуй» ґрунтується
на знаходженні центральної точки та орієнтуванні відносно сторін світу. Тому
всі найбільш визначні пам’ятки китайських династій, які входять в перелік
найпривабливіших туристичних об’єктів мають астрономічну орієнтацію і є
своєрідними обсерваторіями.

Супутникові і археологічні дані показують, що древні обсерваторії
зорієнтовані на точки сходів і заходів Сонця в дні сонцестоянь і рівнодень,
точки сходів і заходів «низького» і «високого» Місяця, виконували не лише
календарну роль. Одночасно із календарями в складі давніх обсерваторій
зустрічаються сонячні і місячні годинники, дещо рідше пристрої для
обчислення затемнень Місяця. Вони також влаштовані за принципом
попадання тіні гномона на спеціально встановлені валуни чи намальовані
геометричні фігури чи тварини.

В Передгірському Дагестані такі календарі представлені виключно
гравіюваннями на скелях, гротах і печерах окремо для Сонця і Місяця. На
них зафіксовані строки проведення сільськогосподарських робіт, зміни
астрономічних сезонів року, крайні точки сходу і заходу світил. Найбільша
кількість досконалих сонячних годинників і пристроїв для обчислення
затемнень Місяця зосереджена на Кегерському нагір’ї, яке в теперішні часи
стало популярним серед туристів, а кількість відвідувачів, що заходять на
сторінку сайту про Кегер підтверджує все зростаючий інтерес до древніх
календарів.

На території України були знайдені культові споруди частина із яких
також вважається не лише святилищами, але й пунктами астрономічних
спостережень. Серед великої кількості земельно-кам’яних споруд України
чітко виділяються 3 типи: могили-захоронення, сторожові насипи і обрядові
кургани. Ще в ХІХ столітті значна частина степів і лісостепів була вкрита так
званими могилами, які виконували в давнину ще й роль древніх візирів, а
сьогодні вказують на важливі календарні дати в житті давнього населення
Євразії.

Цікавими, з точки зору космологічних уявлень народів, що проживали
на території України, є описані вище кургани з «вусами». Вони в достатній



136

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

мірі чітко відслідковуються під час аерофотозйомки та із супутників. Кургани
з «вусами» – це споруди з двома спрямованими на схід, рідше на південь,
кам’яними грядами. У переважній більшості початок і кінець «вусів»
викладені у вигляді невеликих кілець, в них іноді встановлені стоячі камені-
мангіри. За зовнішнім виглядом кургани з «вусами» схожі на підковоподібну
споруду, вісь якої вирівняна по лінії схід-захід, а окремі камені-менгіри
спрямовані на точки сходу і заходу Сонця в дні сонцестоянь.

За допомогою сучасних астрономічних знань та археомоделювання
проводиться пошук орієнтації мегалітичних споруд по відношенню до
основних точок небесної сфери, таких як сторони світу, точки сонцестоянь
і рівнодень, сходу і заходу Сонця та Місяця, зір і сузір’їв які особливо
виділялися на нічному небі за часів їх створення. Використання таких об’єктів
в туристичних маршрутах безумовно збагачує рекреаційний потенціал
кожного регіону.

Орієнтація на історико-культурні пам’ятки, визначні місця і ландшафти
туристичних центрів світу, що включають мегалітичні споруди, дозволяє
створювати найбільш доцільні моделі соціокультурного розвитку окремих
рекреаційних територій, сформувати цілісний образ того чи іншого регіону
в контексті історичного становлення планети, сприяти культурному
збагаченню перспектив подальшого розвитку сучасної цивілізації.
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Сьогодення актуалізує питання щодо активної популяризації української
культури, підвищення іі престижу в як в глобальному так і локальному
розумінні.

Українська культура визначається винятковими багатовіковими
традиціями, історико-культурними пам’ятками, постатями і образами, що в
своїй взаємообумовленості визначає унікальність і неповторність України.

Одним з важливих складових в процесі формування української
культури належить історичним образам, які є об’єктивним за своїм джерелом,
відображенням, способом, або формою виразу і існування. Історичний образ
ототожнюють з історичними подіями або фактом, який відігравав певне
значення в історії.

Особливе значення належить історичним образам в українській
культурі, різнобарвність, самостійна компонентність, унікальність,
неповторність яких стала ключовими історичними епізодами у вітчизняній
культурі.

Так, одним з яскравих образів української культури належить жіночим
образам, які в різні часи мали свій неповторний вплив на етапи становлення
України. Одним з таких історичних етапів є доба козачини.

На думку істориків, Україна XVI–XVIІ ст. переживала революційні
націєтворчі й культуротворчі зміни, що зумовили трансформування
суспільства, що зумовлювало і зміни статусу жінки та кристалізацію образу
козачки як образу вільної жінки-українки. Особливістю націєтворчого
процесу в Україні в XVI–XVII ст. був грандіозний процес покозачення, котрий
більшою чи меншою мірою охопив усі верстви вільного населення
[6, с. 259].

Процес покозачення різних верств українського соціуму запустив
механізм культурної асиміляції, наслідком якої стало формування
специфічного феномена козацької культури, фундаментальною складовою
котрої стало забезпечення високого статусу жінки.
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Розвиток українського козацтва, яке з часом набуло значення провідної
верстви і створило Козацьку державу, піднесло статус української жінки на
вищий щабель і назавжди визначило в ментальності українців лицарське
ставлення до жінки.

Однією з характерних рис колиски українського козацтва – Запорозької
Січі було те, що на її територію не допускалися жінки – матері, сестри, будь-
які сторонні особи жіночої статі. Ця заборона поширювалася не тільки на
членів Січового братства, а й на тих людей, котрі у справах приїжджали на
Запоріжжя. Будь-які спроби порушити цей звичай навіть у пізній період історії
Запорозької Січі викликали негативну реакцію козацтва та погрози фізичної
розправи. А. Скальковський у праці «История Новой Сечи или последнего
Коша Запорожского» наводить характерний факт: коли 1728 року під час
російсько-турецької війни на Січ приїхав офіцер російської армії з дружиною,
це викликало загальне обурення козаків; намагаючись зняти напругу,
підполковник Глєбов виставив козакам декілька діжок горілки і змушений
був негайно вивезти дружину з Січі [4, с. 78].

Суворі звичаї щодо жіноцтва, які побутували на Січі, свідчать лише
про військово-чернечий аскетизм козаків і в жодному разі не можуть
розглядатися як прояв «жононенависництва». Ставлення запорозьких козаків
до жінок визначалося не лише заборонами, а й не менш суворими приписами
лицарської поведінки. Так, за звичаєм, козакові загрожувало суворе покарання
за вияв зневаги до жінки, образу її словом або вчинком («зганьбити жінку не
за пристойністю»). Подібні злочини тлумачилися у козацькому праві як такі,
що «до неслави всього війська Запорозького поширюються» [5, с. 189].

Повага до жінки як морально-етична норма прямо випливала зі
світоглядних уявлень запорожців, котрі піднесли жіноче начало на рівень
ідеалу, якому присвячували свою боротьбу, своє життя-служіння.
«Відсутність спілкування з жіноцтвом призводила не так до забуття чи
байдужості, як до ідеалізації жіночого начала, – відзначає А. Кравченко в
нарисі «Козацька наречена». – Чи не тут криються витоки такого характерного
для української культури схиляння перед прекрасною статтю?..» [3, с. 218].
Витоки схиляння перед жінкою в українській традиційній культурі, що
виявляються на рівні національної ментальності, вірогідно, значно архаїчніші,
ніж феномен козацтва. Однак козацтво внесло у традиційний селянський культ
шанування трансцедентного жіночого начала мотив християнського
ідеалізму. «Якщо для селянина основою його існування у світі було Боже
заступництво, то для козацтва – оборона «віри», як «потойбічної»
трансцеденції й «поцейбічних вольностей», своєї сім’ї як святині, –
наголошує А. Колодний [2, с. 64].

Яскравим жіночим образом досліджуваної доби є образ небесної
заступниці українських козаків – Матері-Богородиці. Свято Покрови
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Пресвятої Богородиці утвердилось як храмове свято на Січі. Найчисленнішими
на козацьких землях були церкви й каплиці, збудовані на її честь. У XVII ст. в
Україні з’являється цикл ікон під загальною назвою «Козацькі покрови», на
яких, під покровом Богоматері зображено не тільки типізовані постаті
козаків, а й козацьких гетьманів та старшин – Богдана Хмельницького, Івана
Мазепи, Петра Калнишевського, Леонтія Свічки та інших [2, с. 48].

Ідеалізація жіночого начала у світоглядних уявленнях запорожців
виявлялася і в таких ключових поняттях козацької культури, як Січ-мати,
Вітчизна-мати. При цьому Воля символічно трактується як «козацька
наречена». В образі козацької нареченої виступає у фольклорі й могила – як
символічне увінчання героїчного бойового чину в ім’я тієї ж Волі.

Поряд із войовничими шляхтянками, які зі зброєю в руках захищали
родинний скарб і не менш заповзято загарбували чужий, у незліченних наїздах,
на тлі епохи яскраво вимальовуються постаті українських козачок, які разом
із чоловіками виступали проти сваволі польського панства. Так, І Денисюк у
праці «Амазонки на Поліссі» наводить документальні свідчення про те, що
1524 року після битви під замком Прухник на Поділлі серед убитих
захисників було знайдено тіла жінок. Вони були перевдягнені в чоловічий
одяг і навіть мали поголені голови, аби не виділятися в чоловічому
середовищі захисників [1, с. 11–12].

Досліджувана нами доба, дозволяє виявити певну кількість героїчних
жіночих постатей, що були і є об’єктом уваги вітчизняних істориків, праці
яких розкривають роль і значення цих образів в становленні української
державності. Досліджувані істориками жіночі образи характеризують
українську жінку з різних сторін, від жінки-берегині до жінки-воїна.

Реалії сьогодення актуалізували питання щодо використання образності
вітчизняної історії в освітньо-виховному процесі. Одним з головних завдань
при формуванні освітніх, виховних програм для підростаючого покоління є
формування знань і пошани до країни, іі історії та образів, які іі створили.

Вищерозглянуті образи мають стати основою для формування образу
громадянина, патріотично налаштованого українця.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 6 / М. Грушевський – Київ–Львів,
1907. –Життя економічне, культурне, національне XIV–XVII віків. – 670 с.
2. Иконников В. Русская женщина накануне реформ Петра Великого и после нее.
Сравнительный исторический очерк. / В. Иконников. – Київ, 2012. – 107 с.
3. Кравченко А. Козацька наречена / А. Кравченко // Запорожці: До історії козацької
культури / упоряд., передм. І. Кравченко. – Київ : Мистецтво, 1993. – С. 214–231.
4. Свидницький А. Великдень у подолян / А. Свидницький. Роман. Оповідання. Нариси /
упоряд. і авт. передм. Р. С. Міщук. – Київ : Наук. думка, 1985. – С. 471–472.



140

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

5. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України, переробл. та
розшир. / Н. Яковенко. – Київ : Критика, 2006. – 584 с.
6. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV – до середини XVIІ століття: Волинь і
Центральна Україна: 2-е вид., переглянуте і виправлене / Н. Яковенко. – Київ : Критика,
2008. – 472 с.



141

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

СЕКЦІЯ 2

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІННОВАЦІЙ
У КУЛЬТУРІ

ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА



142

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ



143

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ ЗА КОРДОНОМ

Ашаренкова Наталія Георгіївна,
кандидат педагогічних наук,

професор кафедри арт-менеджменту та івент-технологій
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Важливою складовою соціокультурної діяльності є популяризація і
забезпечення доступності культурних цінностей зібраних в музейних фондах.
Вирішення цього завдання зарубіжні фахівці пов’язують, насамперед, із
розширенням кола і зростанням кількості відвідувачів (останнє є одним з
основних критеріїв оцінки діяльності музеїв). Для цього вони розробили
низку рекомендацій щодо організації музейної роботи. Ось, наприклад, деякі
з них: музей повинен не лише демонструвати експонат, а й надавати необхідні
пояснення; відвідувачам музеїв необхідно дозволяти не лише дивитись на
експонат, а й торкатися його руками, бачити як проводиться реставрація,
робляться копії експонатів і навіть брати в цьому участь; музеї повинні
надавати користувачам можливість відпочити, розважитися, смачно поїсти
[1, с. 95–96].

В соціокультурній практиці зарубіжних музеїв активно застосовуються
нові форми утворення і подачі експонатів, цифрові технології,
розробляються спеціальні освітні та просвітницькі програми, втілюються
творчі проекти, проводяться рекламні акції, розширюється перелік сервісних
послуг.

Істотним підґрунтям розвитку музеїв є вивчення цільових аудиторій
відвідувачів. Наприклад, одним із наслідків таких досліджень, приміром, у
Великобританії було запровадження безкоштовного відвідування державних
музеїв і картинних галерей для дітей з 1999 р., а для інших соціально-
демографічних груп населення з 2002 р. Подібна тенденція спостерігається
і в інших країнах: Національний музей природи, Національний музей історії
Америки, Національний аерокосмічний музей, Національна галерея мистецтв
(США); Національний музей Китаю; Національний музей і Національний
етнографічний музей Кореї; Національний музей західного мистецтва
(Японія) та деякі інші. Проте, лідером у переліку музеїв з можливістю
безкоштовного відвідування є Великобританія.

Одними з перших у світі почали освоювати Інтернет-простір німецькі
музеї. Це дозволило усім бажаючим незалежно від місця їхнього проживання
здійснювати віртуальні екскурсії в залах, в яких розміщені шедеври світового
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мистецтва, створювати ілюзію подорожі у часі. Цим реалізується право
рівного доступу кожного громадянина країни до культурної спадщини.

У 90-х рр. ХХ ст. на музейній мапі світу з’явилися віртуальні музеї.
Їхні сайти знайомлять користувачів з віртуальними виставками, картинними
галереями, інформацією про авторів, новинами музейного життя, надають
описи експонатів (наприклад, віртуальні музеї Канади, Угорщини, віртуальний
музей японського мистецтва тощо).

І хоча новітні технології дозволяють здійснювати екскурсії не виходячи
з дому, вони не можуть замінити тих почуттів і емоцій, які виникають під
час «живого» споглядання творів мистецтва. Позитивним є те, що
мультимедійні комп’ютерні системи забезпечують швидкий і зручний пошук
інформації, показ артефактів, які ніколи не виставлялися для публіки,
поширюють інформацію про фонди, допомагають орієнтуватися в
музейному просторі, але не тільки. Вони часто доповнюють експозиції,
сприяють «зануренню» відвідувачів в ідею виставки, пояснюють її
концепцію, індивідуалізують інформацію про експонати (наприклад,
електронні кіоски, які виконують функцію музейних гідів в Національних
художніх галереях Вашингтона і Лондона).

Дискусія на тему: «Яким бути музею ХХІ ст.?», розпочата у 1990-х рр.,
продовжується і до сьогодні. Вона пов’язана, насамперед, із ситуацією
«виживання» музею в умовах активного зростання індустрії розваг. Як
відповідь, зарубіжні музеї стали орієнтуватися на створення культурних,
дозвіллєвих комплексів, куди поряд з ними увійшли ресторани, кав’ярні,
сувенірні магазини, а серед послуг надаються транспортні та інші не
притаманні музейним традиціям. Дехто з вчених пропонує використовувати
музей для зустрічей однокласників, проведення вечорів і навіть весільних
урочистостей [2, с. 26]. В цьому контексті хочеться згадати слова відомого
російського вченого лінгвіста і культуролога Ю. Лотмана про те, що здоров’я
культури в її різноманітності, синтезі традицій і новацій.

У зарубіжній музейній практиці такий синтез охоплює форми, методи,
прийоми залучення і роботи з різними категоріями відвідувачів. Наприклад,
в музеях Німеччини крім традиційних, використовуються сучасні форми:
показ експонатів у дії, музейні ігри для дітей, музейні свята та ін. Так,
історичний музей в м. Білефельд проводить Дні відкритих дверей. В ці
особливі дні його експонати: швейні машини, друкарські станки, генератори,
набірні машини та ін. механізми приводять в дію. Музей ніби-то оживає.

Для заохочення відвідування музеїв зарубіжні фахівці використовують
елементи театралізації, театралізовані форми роботи. Наприклад, відвідувачів
експозиції можуть зустрічати «оживлені історичні персонажі» (залежно від
профілю музею), що безперечно здійснює емоційний вплив. Інколи
наприклад, в музеях народної архітектури, побуту музейні працівники подають
частину експозиції натурально з живими персонажами, які виконують якусь
роботу. Таке нетрадиційне спілкування посилює сприйняття творів мистецтва.
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Крім того, оригінальні інтерпретації музейних зібрань, експонати з постійних
колекцій виставлені по-новому, або інакше освітлені також здатні зацікавити
відвідувачів [3].

Заслуговує на увагу багатий досвід музеїв, виставкових залів
європейських країн у проведенні міжнародної акції «Весна музеїв», яка
згодом отримала нову назву «Ніч музеїв». Ці акції мають за мету
репрезентувати ресурси, можливості, потенціал сучасних музеїв, залучити
людей, які скептично ставляться до відвідування цих культурних закладів.

Наприклад, 2015 р. програмою всесвітньої ночі музеїв, яка щорічно
проводиться в Польщі, передбачалися вистави на головних міських площах,
вуличні ярмарки, концерти, відкриття більшістю польських музеїв сховищ з
експонатами, які не виставляються на загальних експозиціях. Відвідувачам
Музею сучасного мистецтва були роздані банкноти із зображенням
професора мистецтвознавства М. Порембського, за якими можна було
здійснити одну безкоштовну екскурсію упродовж року.

Щороку естонські музеї разом з Естонською радою музеїв проводять
«Ніч музеїв» на певну тему: 2010 р. – «Історії ночі», 2011 р. – «Скарби ночі»,
2012 р. – «Кіно ночі», 2013р. – «Люди ночі», 2014 р. – «Зірки ночі», 2015 р.
– «Музика ночі». Мета останньої полягала в тім, щоб збагатити у відвідувачів
уявлення про музику не тільки як спів або гру на інструментах. Музеї
запросили послухати й оцінити тишу і звуки навколо них, подумати про те,
що таке акустика і як наші вуха сприймають звуки. Йшлося також про
естонських композиторів, музикантів, естонську пісенну культуру [4]. Подібні
акції надають можливість великій аудиторії відхилити завісу минулого і
доторкнутися до національних культурних цінностей.

Сучасна музейна практика свідчить про оновлення тенденцій в роботі
зарубіжних музеїв, ставлення фахівців до експозицій як
багатофункціональних образно-художніх структур, аудиторії, яка
сприймається як рівноправний учасник комунікативного процесу в
музейному середовищі. Творчі напрацювання зарубіжних музеїв є певним
свідченням формування нової системи уявлень про його призначення, форми
і методи його роботи, що може бути корисним для українських фахівців.
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В умовах формування знань надзвичайної ваги набуває інноваційна
культура, яку за значимістю варто віднести до стратегічних ресурсів нового
тисячоліття.

Під інноваційною культурою мають на увазі складову загально-
культурного процесу, яка характеризує ступінь сприйняття окремою особою
або групою чи суспільством різних нововведень в дозвіллєву діяльність у
діапазоні перетворення їх у інновації. Інтенсивний розвиток суспільних
процесів уможливив формування окремих сторін цього надзвичайно
багатогранного явища: по-перше, інноваційна культура є окремою
особливою формою культури в цілому; по-друге, це нова історична
реальність, що породжена усвідомленим прагненням суспільства до
духовного та матеріального самооновлення; по-третє, вона виступає
передумовою якісних змін у життєдіяльності людини; по-четверте, стає
методологічною основою прогресу гармонізації усіх сфер людської
діяльності.

Потрібно визначити інноваційність притаманній культурі в цілому,
оскільки оновлення виступає необхідною умовою культурного процесу,
однак інноваційна культура надає цим процесам інтенсивного та масового
характеру, охоплюючи суспільні змін аж до трансформації в дозвіллі.

Розвиток інноваційної культури суспільства визначено одним із
стратегічних пріоритетів інноваційної діяльності в Україні. Умовою у якій
необхідним є формування в суспільстві в цілому, а також у трудових
колективах підприємств та установ зокрема стійкої традиції сприймати нове,
здатності й готовності комплексно його використовувати в інтересах
загального прогресу. Згідно цього можна розглянути визначення терміну
«інноваційна культура». Так Н. В. Краснокутська визначає інноваційну культуру
як: «форму організаційної культури, що виникла наприкінці ХХ ст. як адаптація
до прискорення змін у виробництві, бізнесі та суспільстві» [2, с. 285].

«Інноваційна культура – це система цінностей, що відповідають
інноваційному розвитку суспільства, держави, регіонів, галузей економіки,
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підприємств, установ, організацій і відображають індивідуально-психологічні
якості, інші найважливіші соціальні цінності людини, які сприяють
формуванню та розвитку інноваційно активної особистості» [5, с. 115].

Діапазон інноваційної культури досить широкий: від створення умов
ефективного використання інноваційного потенціалу (особистості,
підприємства, організації) до його реформування. Інноваційна культура
забезпечує сприйнятливість людей до нових ідей, їх готовність і здібність
підтримувати і реалізувати інновації в усіх сферах життя.

Інноваційна культура відображає не лише рівень розвитку інноваційних
процесів, але й міру участі в них людей, та їх задоволення від участі в них.
Забезпечує сприйнятливість людей до нових ідей,готовність і здатність
підтримувати та реалізовувати інновації у всіх сферах життя.

Основними ознаками є :прагнення до інновацій та здатність їх до
реалізації та розвитку.

Інноваційна культура в Україні розвивається поступово, беручи приклад
із-за кордону, та переймаючи їх досвід. Однією з таких культурних інновацій
стала організація в багатьох районах України творчих об’єднань закладів,
установ, організацій, які ініціюють розвиток широкого спектра видів і форм
культурно – дозвіллєвої діяльності [1]. За умов значного скорочення
бюджетного фінансування органи державного управління повинні чітко
визначитись щодо мінімальної кількості регіональних закладів культури.
З цією метою дослідники визначили перелік культурно – дозвіллєвих закладів,
які схильні найчастіше відвідувати за місцем проживання. Таким чином було
визначено чотири базові заклади культури. Це – театри, кафе – клуби,
спортивно – оздоровчі клуби та клуби сімейного дозвілля. Всі названі
культурно – дозвіллєві організації спрямовані на задоволення комунікативних
потреб населення, розвиток між особистісного спілкування.

Інноваційні технології дуже важливі з точки зору запровадження нових
стандартів та процедур підвищення якості дозвіллєвих послуг. Запровадження
стандартів якості є надзвичайно важливим з точки зору підвищення якості
надання послуг дозвілля та інтеграції України у світову та європейську
спільноту.

У XXI столітті у молодого покоління нашої країни, відбувається
відродження інтересу до театрального мистецтва, а також музейної та
виставкової діяльності. Це пов’язано з тим, що в даний час і музеї, і театру
використовують у своїй діяльності нові інтерактивні форми роботи: майстер
– класи, лекції, зустрічі з відомими людьми, театру проводять екскурсії по
життю за лаштунками і відкривають музеї театральної історії. Музеї, галереї
та виставкові зали набувають знову популярність за рахунок виставок
сучасного мистецтва, оскільки воно близьке молоді, також молодь
залучають такі заходи, як «Ніч у музеї», які вже полюбилися українській
молоді. Також наша молодь відвідує анти кафе де можуть відпочити та
поспілкуватись, інноваційним є «Bibliotech» кафе, це не стандартна
бібліотека, в цьому кафе можна поспілкуватись, почитати та гарно провести
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час [3, с. 306]. Також є інші кафе які полюбляє молодь це кафе де платиш
тільки за час перебування, в ньому можна пограти в настільні ігри, випити
чаю з солодощами, почитати, попрацювати в Інтернеті. Там зажди можна
знайти собі компанію. Інноваційним є віртуальні подорожі музеєм,
картинною галереєю, університетом, що можна сидячи в дома зазирнути та
прогулятись екскурсією по будь-якому цікавому місці.

Також новинкою в інноваційному дозвіллі можна вважати кіно-атракціон
3D. 3D атракціон – розвага для дітей і дорослих. Атракціони по праву можна
вважати одним з кращих видів відпочинку, вони дарують радість, від них
захоплює дух, глядач опиняється головним героєм, його переповнюють
емоції і настрій миттєво стає краще.

Інноваційним дозвіллям ще можна назвати Інтернет та соціальні мережі
які зараз популярні. За допомогою цього можна і влаштуватись на роботу і
спілкуватись з друзями з закордону, відвідувати закордонні музеї, виставки.

 Вплив на заклади культури та освіти інноваційні технології мають
позитивний вплив, так як учні, студенти крокують разом з часом, та розвитку
технологій. Інновації допомагають швидко віднайти інформацію, дізнатись
її, та черпати нового. З’являються нові форми дозвілля які допомагають
саморозвиватись та вчитись новому. Проте досвід розвинених країн вказує
на те що інноваційна культура в Україні тільки формується і то тільки
переважно в містах. Так інноваційні технології були запроваджені у Західній
Європі ще 80-х роках ХХ ст. наприклад в результаті інтеграційних процесів
виникають «магазинні» алеї, що надають торговельні та рекреаційні послуги.
Однією з перших таких алей була Едмонтська Алея (Альберті, Канада), що
почала діяти 1981 року. Вона має більше 800 магазинів, різноманітні
атракціони, зоопарк, ковзанку, аквапарк, один з найбільших акваріумів країни,
готель «Країна фантазій». Велике майбутнє має й розвиток віртуального
дозвілля. Головною передумовою його створення стало активне
використання комп’ютерної техніки у дозвіллєвій сфері. За допомогою
комп’ютерів значно спрощується обслуговування клієнтів (зокрема, продаж
квитків) удосконалюється маркетинг організацій (наприклад, електронні
картки використовуються як сувенірна продукція, діє система знижок та пільг
для окремих категорій відвідувачів). Збільшується прибуток дозвіллєвих
закладів і завдяки використанню цифрових систем зображення для безпеки
діяльності дозвіллєвої установи, удосконалюється процес фотографування.
Багато років величезну популярність серед туристів мають галереї гральних
автоматів, що пропонують авто- змагання з перешкодами, електронні
тематичні парки, клуби віртуальної реальності та інші. Фонд Картьє (Франція)
підтримує заходи образотворчого характеру, фонд Вюіттон (Франція) –
музичні акції, об’єднання страхових компаній (Франція) – кінематографічні
проекти. Результатом спільних зусиль держави, бізнесових структур та
громадських організацій було створення Національного центру культури ім.
Кеннеді (Нью-Йорк, США), Діснейлендів (Флорида та Каліфорнія, США),
Шведської атлетичної асоціації (заснованої ще 1945 року, сьогодні
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нараховує більше 15 тисяч клубів із спортивних видів дозвілля для сімей).
У м. Наумбург (Німеччина) 1993 року почав діяти ігровий центр, відкритий
фірмою «Шпіль ін.», аналогічні об’єднання створено і в інших містах
(Шпільодром в м. Гельнгаузені, земля Гессен; Якобсплейхауз в м. Болтен-
Хаген на річці Остей; Тіффані в м. Грейнберг, «Топ екк 1» в м. Дрездені).
В Австрії набув популярності проект «Мальовниче місто», ініціатором якого
є Віденський відділ освіти та Гільдія торговців фарбами. Проект
реалізується у формі конкурсу під відкритим небом на краще оформлення
дитячими малюнками торговельних яток, павільйонів, стендів» [4, с. 193].

Враховуючи темпи розвитку інноваційної культури в Україні велику роль
відіграє економічний фактор, через погіршенням матеріального і
соціального стану населення відбуваються якісні зміни в структурі вільного
часу, відбувається орієнтація на дозвілля яке пов’язане з інноваційною
культурою.

Відбувається також деструкція вільного часу. Це явище пов’язане із
скороченням часу, який відводиться на естетичні та художні заняття.
Паралельно зростає час на засвоєння актуалізованих у масовій свідомості
за допомогою засобів масової інформації зразків популярної
американізованої культури (яку, до речі, європейці сприймають як руйнівну).
Рештки вільного часу витрачаються на опанування дозвіллєвих зразків
західного стилю життя, мислення та поведінки (відвідування презентацій,
виставок, барів, нічних клубів, казино тощо). Участь у них носить переважно
споживацький характер.

Населення все більше усвідомлює інструментально – прагматичну
цінність і значення культури як засобу успішності пристосування та кар'єри в
нових умовах. Зростає потреба в престижно – статусному засвоєнні культури
шляхом використання в основному західних норм і культурних зразків.

Такі цінності певним чином впливають на формування специфічної
моделі сучасної української культурно-дозвіллєвої діяльності, будують
особливу систему її орієнтацій в просторі культури, що й береться до уваги
у процесі побудови її регіональних моделей. Інноваційна культура у дозвіллі
в Україні прогресує і має перспективи свого розвитку.
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У сучасному світі вимоги, які ставляться до будь-якої форми суспільної
діяльності, незмінно пов’язують з культурою, тому що її високий рівень –
необхідна умова ефективності будь-якої праці, а тим більш педагогічної.

Нова українська держава, нове суспільство, що будується відкритим,
громадянським, потребує нового вчителя, викладача, нового учня, студента.
Тому зростання педагогічної майстерності педагога, рівня його культури,
мислення, світогляду завжди було й буде актуальною проблемою.

Сучасна соціально-економічна ситуація характеризується тим, що
багато областей людської діяльності, у тому числі й освіта, стрімко
розвиваються за рахунок упровадження різноманітних інновацій. Людині в
цій ситуації треба бути не тільки виконавцем у їх здійсненні, але й
безпосереднім творцем інноваційних процесів.

Таким чином, перед сучасними навчальними закладами постає проблема
формування педагога-інноватора як носія інноваційної культури.

Інноваційна культура – порівняно нове поняття і вид свідомої
діяльності організації. За Законом України «Про пріоритетні напрямки
інноваційної діяльності в Україні» (ст. 2), інноваційна культура – складова
інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої,
загальнокультурної і соціально-психологічної підготовки особистості та
суспільства в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку
економіки країни на інноваційних засадах [2]. Незважаючи на те, що
підвищення рівня інноваційної культури було визначено в законі «Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» стратегічним
пріоритетом держави, в нашій країні цим питанням не приділяється належної
уваги, що може мати дуже негативні наслідки для інноваційного розвитку
економіки. В середньостроковій перспективі пропонується зосередити
основні зусилля на трьох напрямах: істотне поліпшення популяризації
наукового знання, зокрема: організація державної підтримки науково-
популярних періодичних видань, створення науково-популярних програм на
радіо та телебаченні, запровадження пільгових умов та матеріальних стимулів
для написання та видання науково-популярних книг; вдосконалення освітніх
програм з урахуванням новітніх досягнень науки, зокрема: проведення
спеціальних заходів для інформування викладачів середньої та вищої школи
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про останні досягнення науки і технологій, створення загальнодержавної
системи дистанційного навчання із залученням найбільш кваліфікованих і
авторитетних вчених; підвищення інноваційної культури апарату управління,
зокрема: організація навчання працівників міністерств і відомств з основ
інноваційного менеджменту, організація циклів лекцій для державних
службовців з проблем формування та реалізації науково-технологічної та
інноваційної політики на основі зарубіжного та вітчизняного досвіду [3, с. 44].

Інноваційна культура розглядається як цілісна система вироблених в
організації і притаманних її членам моделей поведінки, що впливають на
моду, спосіб життєдіяльності організації. У цьому розумінні інноваційна
культура не є первісно визначеним станом. Вона – результат соціальних
взаємодій і передається через навчання, численні контакти між групами
людей, поведінку, настанови, норми, систему ціннісних орієнтацій, манери
одягатися, етику трудових відносин, символи, стиль керівництва, церемонії,
комунікації, мову.

Діапазон інноваційної культури досить широкий: від створення умов
ефективного використання інноваційного потенціалу (особистості,
підприємства, організації) до його реформування.

Інноваційна культура забезпечує сприйнятливість людей до нових ідей,
їх готовність і здібність підтримувати і реалізувати інновації в усіх сферах
життя.

Інноваційна культура виконує наступні функції: трансляційну – передача
з минулого в теперішній час і з теперішнього часу в майбутнє усталених
типів інноваційної поведінки соціальних суб’єктів, які пройшли тривалу
апробацію і набули певного ціннісного забарвлення в рамках даного
суспільства; селекційну – відбір знову створених або запозичених
інноваційних поведінкових моделей, які в щонайбільшій мірі відповідають
потребам суспільства на певному етапі його розвитку; інноваційну певному
етапі його розвитку; інноваційну – розкриття креативних можливостей
описуваного соціокультурного механізму, вироблення нових типів
інноваційної поведінки на основі зразків інноваційної діяльності, які виникли
всередині самої культури або були щеплені ззовні [5, с. 27].

Хочеться звернути особливу увагу на сутність поняття «культура « як
означення вищого прояву загальнокультурних, професійних й особистісних
якостей, тому що культура, специфіка професії й особистість – три головні
джерела інформації, ідей і натхнення, що дають можливість і визначають
необхідність винаходити, експериментувати, застосовувати нове, корисне,
ефективне.

Інноваційна культура – це знання, уміння й досвід цілеспрямованої
підготовки комплексного впровадження й усебічного освоєння нового в
різних галузях людської життєдіяльності при збереженні в інноваційній
системі динамічної єдності старого, сучасного й нового; іншими словами,
– це вільне творіння нового з дотриманням принципу спадкоємності [4, с. 32].
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Загальновідомо, що людина культури – це духовно багата особистість,
яка має творчі здібності, віддана своїй справі, захоплена нею. Формування
такої особистості передбачає розвиток духовних потреб пізнання й
самопізнання, краси, спілкування, творчості, пошуку сенсу життя, щастя,
наявність ідеалу.

На основі теоретичного аналізу наукової літератури встановлено, що
феномен «культура» багатозначний і характеризується складністю та
багатовимірністю. Серед великої кількості визначень поняття «культура»
можна виділити такі основні положення: суть культури – гуманістична,
людинотворча, яка полягає в конкретизації загальнолюдських цінностей щодо
кожної людини; продуктом й одночасно творцем культури є людина; головне
джерело культури – діяльність людини; культура вбирає в себе способи й
результати діяльності людини. Культура розглядається як механізм, що
регламентує й регулює поведінку й діяльність людини, а сама людина є її
носієм і ретранслятором, тобто культура – специфічно людський спосіб
буття, який визначає весь спектр практичної та духовної активності людини,
її можливої взаємодії з навколишнім світом і собою.

З огляду на те що глибокі соціальні, духовні й економічні зрушення,
які відбуваються сьогодні в Україні, спонукають до реформи системи освіти,
що має сприяти утвердженню людини як найвищої соціальної цінності,
найповнішому розкриттю її здібностей, задоволенню різноманітних освітніх
проблем, забезпеченню пріоритетності загальнолюдських цінностей,
формуванню готовності вчителя до інноваційної діяльності, постає проблема
формування інноваційної культури педагога.

Інноваційну культуру слід представляти як явище професійне, оскільки
саме професіонали, в якій би галузі вони не діяли, вносять нове в різні сфери
суспільного життя – сфери праці, побуту, відпочинку, пізнання й спілкування.
Початковою базою інноваційної культури педагога (можливо, і
представників багатьох інших професій) є загальнокультурні (соціокультурні)
якості особистості: духовність, громадянськість, ерудиція, оскільки всі вони
пронизують зміст освітнього процесу, складають його атмосферу й повинні
поступово ставати якостями учнів, студентів [1].

Таким чином, інноваційна культура вчителя – це професійне явище,
початковою базою якого є загальнокультурні (соціокультурні) якості
особистості: духовність, громадянськість, ерудиція. Вони залежать від
розвитку особистісних якостей педагога, рівня розвитку його творчих
здібностей.

На основі теоретичного аналізу наукової літератури встановлено, що
феномен «культура» багатозначний і характеризується складністю та
багатовимірністю. Серед великої кількості визначень поняття «культура»
можна виділити такі основні положення: суть культури – гуманістична,
людинотворча, яка полягає в конкретизації загальнолюдських цінностей щодо
кожної людини; продуктом й одночасно творцем культури є людина; головне
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джерело культури – діяльність людини; культура вбирає в себе способи й
результати діяльності людини.
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ІННОВАЦІЇ В ФЕСТИВАЛЬНОМУ РУСІ
СУЧАСНОСТІ

Гайдукевич Катерина Анатоліївна,
кандидат культурології,

доцент Київського університету культури

Найпопулярнішою формою масового свята, що має значний
культуротворчий потенціал і відкриває перспективні можливості для
ефективної міжкультурної комунікації людей, є фестиваль, про ступінь
популярності якого свідчить поширений у II половині XX ст. вираз «світовий
фестивальний рух» [8].

Універсальність фестивалю як форми святкової культури, визначається
його різножанровістю та поліфункціональністю. В залежності від теми та
сценарію свята, через форму фестивалю можна реалізувати різні види
святковості – від камерного типу свята до вуличного.

Термін «фестиваль» походить від французького слова «festival», якому
передує латинська назва «festivus» та перекладається дослівно як «веселий,
святковий» [1]. Радянські енциклопедичні джерела визначають фестиваль
як масове свято, яке охоплює показ досягнень у галузі музики, театру, кіно,
естради [10]; громадську зустріч, що супроводжується переглядом
досягнень будь-яких видів мистецтва [9]; музичну урочистість, гулянку або
вечірку[4]. На нашу думку фестивалем є масове святкування, на якому
демонструють і оглядають найкращі досягнення певного виду мистецтва.

Сьогодні в межах святкової культури України проводиться безліч
різноманітних фестивалей, які не лише сприяють розвитку та збереженню
національної культури, але й виступають могутнім засобом взаємопливу
культур різних народів. Водночас, різноманітність фестивальних форматів
суттєво ускладнюють їх типологізацію.

На думку російського дослідника О. Меньшикова, ретроспектива
фестивальних свят дозволяє виокремити такі їх характеристики: універсальні
(охоплюють декілька видів мистецтва), спеціалізовані (з одного виду
мистецтва – театральні, кінофестивалі тощо), монографічні (присвячені
одному автору, драматургу, режисерові), тематичні (присвячені конкретному
жанру, епосу чи стилістичному напряму), вузькоспеціалізовані (фестиваль
народної, дитячої, молодіжної пісні) [6, с. 7–8]. Думку науковця щодо такої
класифікації фестивалів поділяє дослідник Н. Бішарат [1], а науковець
Н. Боголюбова типологізує фестивалі за такими ознаками як: місце
проведення (регіональні, національні, міжнародні), тривалість проведення
(короткий час проведення, середній та довготривалі), частота проведення
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(періодичні, щорічні, одноразові) та наявність конкурсної складової
(конкурсні або неконкурсні) [2, с. 44].

Н. Боголюбова, досліджуючи фестиваль як форму міжкультурної
комунікації, акцентує увагу на тому, що важливою частиною будь-якого
фестивалю є художня концепція, наявність якої відрізняє один проект від
іншого у багатообразному фестивальному просторі, формує певне коло
глядачів, які визначають його статус та реалізується у видовій, жанровій та
тематичній направленості кожного фестивалю [2].

Як доводить практика, за тривалу історію свого існування, фестивалі
неодноразово змінювали свій формат та характер святкувань. Однак перелік
найпрестижніших та найвідоміших світових фестивалів, вражає своєю
різноманітністю. Прикладом можуть слугувати: Единбурзький міжнародний
фестиваль мистецтв, Авіньйонський театральний фестиваль, Зальцбурзький
фестиваль музики, Венеціанський, Канський, Берлінський міжнародні
кінофестивалі, пивний фестиваль Октоберфест у Німеччині, фестиваль
томатів «Ла Томатіна» в Іспанії, фестиваль небесних ліхтариків у Тайвані,
фестиваль повітряних куль у Альбукерке, фестиваль вікінгів Ап Хеллі Аа в
Шотландії, сніговий фестиваль в Саппоро, фестиваль квітів у Таїланді,
фестиваль кіно та музики Boomtown в Техасі, фестиваль сонця Інті Раймі в
Перу, фестиваль фарб Холі та фестиваль слонів у Індії, фестиваль мертвих у
Мексиці тощо.

Стрімкі глобалізаційні процеси визначають нові формати фестивалів,
які забезпечують потреби глядацької аудиторії у видовищах та оригінальних
розвагах. Зокрема, щорічно у пустелі Бле-Рок (США) відбувається
восьмиденний фестиваль Burning Man (людина, яка горить). Таку назву
фестиваль отримав із-за традиції спалювання дерев’яної статуї, що уособлює
людину.На фестивалі встановлюють витвори сучасного мистецтва
фантастичних форм, а на завершення фестивалю відбувається їх символічне
спалювання [7].

Неймовірний міжнародний фестиваль снігу та льоду відбувається в
китайському місті Харбін. Протягом місяця відвідувачі фестивалю не лише
можуть споглядаюти унікальні льодові скульптури в різноманітних
інтерпретаціях: образах пам’ятників, міфічних істот, будівель, які
підсвічуються сучасними лазарами або традиційними ліхтарями, але й
кататися на лижах, грати у футбол на льоду, влаштовувати зимові купання та
милуватися виставкою льодових ліхтарів у місцевому парку [11].

Щороку в австрійському місті Пертчах відбувається вражаючий
фестиваль боді-арту. Під час проведення фестивалю, митці з багатьох країн
світу, створюють видовищні інсталяції за участю живих моделей, в такий
спосіб змагаючись за престижну винагороду еквівалентну титулу чемпіона
світу. Бодіпейнтери змагаються в різних номінаціях: малювання губкою,
спецефекти, творчий макіяж тощо. По закінченню кожного фестивального
дня, влаштовується розкішна хода на спеціальному подіумі розмальованих
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моделей. Окрім цього, публіку цілодобово розважають антрепренери,
фокусники та ді-джеї [3].

У ботанічному саду Nabana no Sato японського міста Кувана, щорічно
проводиться зимовий фестиваль світла. У період святкувань територія саду
прикрашається мільйонами ліхтариків, з яких створюються різноманітні
картини. Найпопулярнішою вважається інсталяція «Світловий тунель», яка
вражає уяву найвибагливішого відвідувача [5].

Український святковий фестивальний простір представлений також
доволі різноманітно: фестиваль етнічної музики «Країна Мрій», музично-
театральний фестиваль «Гогольfest», кінофестиваль «Молодість», Одеський
кінофестиваль, етнографічний фестиваль «Маланка-фест», гастрономічний
фестиваль «Червене вино», фестиваль «Сорочинський ярмарок», фестиваль-
конкурс інструментального, вокального, хореографічного, театрального
мистецтв та театрів мод «Тріумф-Fest», гастрономічний фестиваль «Львівська
забава», музичний фестиваль «СХІД-РОК», фестиваль історичних
реконструкцій «Стародавній Меджибіж», фестиваль писанок, театральний
фестиваль «Золотий Лев» тощо.

Отже, аналіз діяльності сучасних фестивалів дає нам підстави вважати,
що будь-який фестиваль, незалежно від його географічного розташування,
кількісного складу учасників, змістового наповнення, відображає
своєрідність національної культури, характерні традиції святкування
конкретного народу. Будучи формою масового свята, фестиваль задовольняє
не лише потреби людей у цікавих розвагах і відпочинку, в самовираженні
особистості, але й зміцнює художньо-творчі, комунікативні зв’язки між
різними культурами світу.
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 культури і мистецтв

Впродовж останніх історичних періодів наша країна перебуває в стані
перманентної економічної кризи, яка проявляє себе вже не тільки в
народному господарстві, але в освіті, культурі, соціальному захисті тощо,
тобто в соціокультурному середовищі України. Такий стан справ яскраво
проявляється й на особливостях навчання студентів вищих навчальних
закладів. Постійна нестача достатньої кількості грошових активів у
більшості студентів стаціонарних відділень вищих навчальних закладів
культури та мистецтв спонукає їх до пошуку заробітку, що тягне за собою
пропуски навчальних занять і невиконання навчальних планів. Разом з тим,
практично кожен студент, як представник молодіжного прогресивного
середовища, готовий тривалий час вести аскетичний спосіб життя задля
купівлі сучасного мобільного гаджета з новітніми технологічними та
комунікаційними якостями. Вказані обставини, врешті-решт, зумовили у
світовій педагогічній практиці відповідні зрушення в організації навчально-
виховних процесів ВНЗ у ході яких студентам пропонують змішані форми
навчання зі значною часткою дистанційних, базованих на мобільних
технологіях, форм навчання.

Мобільне навчання, яке світовою практикою прийнято називати
M-Leaming або «mobilelearning», явище ще досить молоде яке у найбільш
загальних рисах можна визначити як форму організації навчального процесу
за якої учасники навчального процесу знаходяться на відстані один від
одного, а сам процес навчання опосередкований придатними для одержання,
опрацювання та відправки навчальної інформації та контролю знань
мобільними комунікаційно-інформаційними засобами. При цьому саме
навчання здійснюється за допомогою мобільних засобів незалежно від часу
та місця і може використовувати спеціальне програмне забезпечення,
розроблене на педагогічній основі із застосуванням міждисциплінарного і/
або модульного підходів [1]. Мобільне навчання також являє собою підхід
до навчання, за якого на основі мобільних електронних пристроїв створюється
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мобільне освітнє середовище, де студенти можуть використовувати їх у якості
засобу доступу до навчальних матеріалів, що містяться в Інтернеті, будь-де
та будь-коли [2].

По суті мобільне навчання, з одного боку, є різновидом дистанційного
навчання, а з іншого – навчання з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій. Але у порівнянні з цими видами навчання
мобільне навчання надає суб’єкту, що навчається, більше волі, вищий ступінь
інтерактивності, більшу свободу руху, більшу кількість технічних засобів
для навчання, основними з яких є нетбуки, планшетні ПК (Tablet PC),
електронні книжки, мобільні телефони, смартфони тощо. Мобільне навчання
є важливою складовою змішаного навчання (blended learning), яке в
педагогічних дослідженнях розглядається як навчання, що поєднує в собі
традиційне навчання в аудиторії й комп’ютерно-опосередковану діяльність
тих, хто навчається, на основі сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій.

Враховуючи специфіку навчальної діяльності студентів денних
відділень ВНЗ, що забезпечують кадрами соціокультурну сферу і беручи
до уваги бажання цих студентів паралельно з навчанням здійснювати
практичну діяльність, вдається виділити такі особливості мобільного
навчання:

1) студенти готові використовувати мобільні пристрої для навчання в
тих випадках, коли вони не можуть (не хочуть) скористатися книгою чи
комп’ютером;

2) мобільне навчання надає можливість студентам використовувати
вільні проміжки часу для самостійного навчання і/або навчальної взаємодії;

3) мобільне навчання надає можливість здійснювати спільну он-лайн
роботу над проектом, мобільний блогінг, персоналізоване навчання, роботу
у групах, он-лайн дослідження;

4) мобільні додатки доцільно надавати компактними й таким, що
активізуються з того місця, на якому була перервана робота;

5) мобільні додатки повинні бути доступними в мережі Internet, а також
бути синхронізованими з мобільними засобами навчання.

З позицій навчання студентів, що одночасно працюють унікальними
властивостями мобільного навчання є: придатність до одночасної взаємодії
викладача як з одним студентом, так і з групою студентів; можливість
динамічного генерування навчального матеріалу в залежності від місця
знаходження студентів, контексту навчання та способу використання
мобільних пристроїв; можливість виконання окремих дискретних у часі
навчальних дій студентів у будь-який час і в будь-якому місці; можливість
реалізації змішаного навчання.

В системі підготовки фахівців соціокультурної сфери з реалізацією
елементів мобільного навчання, на нашу думку, доцільно скористатися
напрямами, запропонованими Дж. Тракслером [3]. Серед них – такі:
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–технологічно орієнтоване мобільне навчання – окремі конкретні
технологічні інновації, впроваджені у навчальний процес для демонстрації
технічних переваг та педагогічних можливостей;

–мініелектронні технології навчання – мобільні, бездротові і
портативні технології, які використовуються для повторного впровадження
рішень і підходів, що вже використовуються у традиційних електронних
засобах навчання, можливо, перенесення деяких технологій навчання з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, таких, як віртуальні
навчальні середовища та мобільні платформи;

–змішане навчання – навчання, що поєднує традиційне навчання з
мобільним навчанням з метою створення гармонійного поєднання
теоретичної та практичної складових процесу навчання;

–неформальне, персоналізоване, ситуативне мобільне навчання –
мобільні технології з додатковою функціональністю, наприклад, залежні від
місця розташування;

–технології мобільних тренінгів – технології, що використовуються
для підвищення продуктивності та ефективності мобільних працівників
шляхом своєчасного надання матеріалів і в контексті їхніх першочергових
пріоритетів;

–віддалене (наприклад, сільське) розвивальне мобільне навчання –
мобільні технології використовуються для вирішення інфраструктурних і
екологічних проблем та підтримки освіти там, де традиційні технології
навчання малоефективні.

Враховуючи вище сказане, перед науково-педагогічними працівниками
відкривається значний простір для реалізації творчих ініціатив щодо
педагогічного проектування навчальних курсів, придатних для реалізації в
середовищі мобільного навчання. З іншого боку – для студентів, зайнятих
практичною діяльністю з’являються нові можливості отримання знань без
особливих загроз невиконання навчальних планів і завідомо провальних сесій.
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Сучaсний періoд трансформaцій укрaїнського суспільства впливaє на
всі сфери людської діяльності. Для подолання кризoвих явищ в
економічнoму, сoціальному і пoлітичному рoзвитку України необхіднo
сприяти формуванню та розвитку інноваційної культури в суспільстві. Будь-
яка іннoвація oзначає здатність бачити речі по-іншoму, визначити прoблему
і пoставити завдання, а також здатність вирішувати це завдання. Можна
визначити загальний напрямок формування інноваційної культури
особистості, як рух до розвитку креативності та індивідуальності. Прагнення
до нового – характерна риса цієї культури.

На початку XX століття нідерландський філософ, історик, дослідник
культури Й. Хейзінга вказував на необхідність продовження творення
культури з опорою на людину. Оптимізм Й. Хейзінги заснований на тому, що
є люди, які в умовах сучасної кризи «самoвіддано будують і вирoбляють,
думaють і склaдають, керують і служать, піклуються і бережуть...» [3, с. 97].
Саме такі люди працюють на оновлення, вибудовуючи тим самим
багатоманітний світ інноваційної культури.

Разом з тим розвиток інноваційної культури суспільства забезпечується,
в першу чергу, розумінням його членами суті інноваційних процесів, що
відбуваються, і своєї ролі в цих процесах. Взаємодія інноваційної культури
особистості та інноваційної культури суспільства є обов’язковою умовою
її формування. Спостерігається так званий взаємообмін або перехід
інноваційної культури особистості в інноваційну культуру суспільства і
навпаки. Сприяючи становленню високоінтелектуальних і креативних
особистостей, суспільство забезпечує свій інноваційний розвиток і формування
інноваційної культури [2].

Жити в інноваційному суспільстві – це означає жити в світі всепогли-
наючого різноманіття і кількісного наростання нововведень. Разом з тим
людина потребує того, щоб знайти себе саму уцьому світі, не загубитися в
ньому. Володіючи інноваційною культурою, людина стає здатною «знайти
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себе», виявити власне «Я» в інноваційному суспільстві. Інновації в культурі
(соціальні та технологічні, наукові та освітні, твори мистецтва та літератури)
безпосередньо викликають економічні, соціальні, культурні зміни, будучи
«енергетичним ядром» соціокультурної динаміки сучасного людства.
Інноваційна культура суспільства полягає в тому, що в ньому реалізуються і
підтримуються всі можливі види інновацій, які впливають на духовне
вдосконалення і на прагнення до самореалізації і саморозвитку. Водночас
інноваційна культура безпосередньо пов’язана з культурою самореалізації
особистості, яка представляє собою плідне існування людини в процесі
якнайповнішого виявлення і здійснення ним своїх можливостей у вирішенні
особисто значущих завдань у всіх сферах людської діяльності.

На нашу думку, однією з яскравих методик формування і
вдосконалення інноваційної культури в Україні, що надасть можливість знайти
внутрішню стійкість і єдність перед нескінченним процесом оновлення, є
інноваційна методика навчання дією – форум-театр. Основоположником
інтерактивної техніки є бразильський режисер А. Боаль, творець Народного
Театру Пригноблених. Форум-театр спрямований на профілактику і корекцію
існуючих в суспільстві проблем. Головна мета – надання інформації та
набуття навичок вирішення існуючих проблем певною людиною з
використанням досвіду інших людей і з підключенням можливостей
власного емоційного інтелекту. Форум-театр ще мало поширений у нас в
країні, хоча він давно і ефективно використовується у половині країн світу
як засіб зробити суспільство більш щасливим, як спосіб відкриття самого
себе та інших, визначення і вираження наших бажань, як метод зміни
обставин, які завдають нещастя і біль і засіб посилення того, що приносить
мир.

Специфікою даного методу стає залучення глядача у запропоновану
виставу. У ролі актора глядач глибше занурюється в емоційні переживання
персонажа, відчуває результат свого втручання. Спроба участі може привести
до іншого осмислення проблеми, реакції на неї. Це дає можливість
емоційного і динамічного обміну персональним досвідом. Після вистави
починається обговорення, що відображає суть процесу творчої співпраці
глядачів один з одним. Але не інтуїтивно, а пропускаючи враження через
розум, у спробі висловити словами, сформулювати, оформити свої думки
[1, с. 153]. Якщо на першому етапі А. Боаль залучав глядачів до обговорення
вистави після її закінчення, то пізніше було введено правило, за яким глядачі
могли зупинити спектакль і запропонувати акторам змінити свою поведінку.
Виходячи з цього можна стверджувати, що методика форум-театру сприяє
розкриттю інноваційного потенціалу особистості і його реалізації.

27 лютого 2016 р. у Мaріуполі силaми місцевих aктивістів був
прoведений фoрум-театр на тему: «Трансфoрмація кoнфліктів у Мaріуполі:
від теaтру до діaлогу». Активні тa небaйдужі мaріупольці змoгли пoбачити
ряд міні-вистaв, присвячeних нaйбільш aктуальним кoнфліктним ситуaціям
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у місті (між перевізникaми і пільгoвими кaтегоріями, грoмадянському
прoтистоянню, між перeселенцями і місцeвою влaдою). Учaсники разoм
обгoворили, проанaлізували і спробувaли знaйти вихід з конфліктів мирним
шляхoм, а також обмінялися особистим досвідом. Водночас глядачі
розкрили свій творчий потенціал і виступили в ролі актoрів у невеликих
сценічних постановках, в яких було розглянуто актуальну для маріупольців
проблему. Зaвдяки результaтам фoрум-театру у Маріуполі ми прийшли дo
висновку, щo зарaз, як ніколи раніше, громaдянам України пoтрібний простір,
де вони мoгли б безпечно обговорити те, що прoживають і переживають, і
поділитися цим з іншими, що згодом допоможе їм звільнити напругу, що
нагромaдилася, а також посприяє формувaнню інноваційної культури у
суспільстві.

Таким чином, формування та вдосконалення іннoваційної культури
мoжливо лише при застoсуванні іннoваційної oсвіти, системи ідей, голoвною
метoю яких є збереження і рoзвиток твoрчого пoтенціалу людини. Виходячи
з цьoго театральнo-ігрова техніка фoрум-театру мoже виступaти як
ефективний зaсіб фoрмування та вдoсконалення іннoваційної культури
суспільства, oскільки вонa впливaє нa рoзвиток твoрчих здібнoстей і
реалізaцію креативнoго потенціaлу сaмої людини, з нaбуттям влaсного «Я».
Воднoчас методика фoрум-театру може вплинути на рoзвиток демoкратії,
активізацію суспільства, фoрмування культури прaв людини, захист і
прoсування інтересів різних суспільних груп.
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У Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 рр. серед
численних проблем організації навчального процесу у вищій школі
називається і проблема постійного і безсистемного оновлення змісту освіти.

Умовами для системного оновлення змісту освіти, і зокрема
гуманітарної її складової, безумовно є обґрунтування теоретико-
методологічних засад проектування змісту окремих дисциплін, що дозволяє
формувати базові та варіативніконцентриїх проблемно-тематичного
поля.Проблема конструювання оптимальної моделі змісту культурології, на
наш погляд, передбачає необхідність ще раз проаналізувати та осмислити
існуючі наукові підходи до вирішення цього питання.

Аналіз проблемно-змістових аспектів академічного культурологічного
знання, рівнів його структури та організації через віддзеркалення в змісті
навчальної літератури для вищої школи дозволив відслідковувати усталені
моделі змісту та використати найбільш оптимальні для подальшого його
педагогічного проектування.

Культурологія як навчальний курс за більш ніж два десятиріччя його
існування в освітньому університетському просторі зазнала значних змін і
отримала оновлений вигляд. Заміна навчального курсу «Теорія та історія
світової і вітчизняної культури», який з явився на початку 90-х, на курс
«Культурологія», у середині 90-х відобразив етап сутнісної та
термінологічної переорієнтації культурологічного знання в освітньому
просторі.

Історичний аспект аналізу дозволив виділити етапи розвитку навчальної
літератури з курсу «Культурологія» і запропонувати їх характеристику.
Виділимо підручники та навчальні посібники:

а) «першої хвилі» (1989–1995), в яких курс «Культурологія»
розглядається як чинник формування «нового» «немарксистського»
світогляду, інтересу до народної культури, народної звичаєвості,
національного художнього спадку, розвитку національної самосвідомості,;
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б) «другої хвилі» (1995–2000), в яких курс «Культурологія»
розглядається як засіб підвищення філософської культури, у них переважали
в основному філософські та історичні проблеми;

в) «третьої хвилі» (2000–2015), у них культурологічне знання
розглядається як чинник підвищення гуманітарної ерудованості, домінантною
стає переважно історична, естетична, літературна, мистецтвознавча
проблематика.

Характерною рисою навчальної літератури з культурології «нової
генерації» є посилення значення художньої складової у змісті всіх типів
підручників. Інтеграція мистецтв – провідний принцип викладення
мистецтвознавчої проблематики в культурологічному контексті.

Необхідність проектування оновленого змісту курсу «Культурологія»
може бути зумовлена як прикладними завданнями (варіативність обсягу
годин курсу), так і завданнями фундаментального характеру. Ми вдалися до
проектування моделі оновленого змісту загальноосвітнього курсу
«Культурологія», виходячи значною мірою з необхідності вирішити актуальні
проблеми гуманітарної підготовки у ВНЗ: а) посилення ціннісно-
нормативного аспекту викладання культурологічних дисциплін; б) реалізації
міжпредметного вивчення класичного надбання, художньої класики; в) поєднання
раціонального й гуманітарного типів дискурсів у культурознавчій
проблематиці. Вирішення цих завдань посилює ефективність виховного
впливу культурологічного знання, сприяє підвищенню рівня загальної
культури студентства. Це зумовлює необхідність пошуку шляхів оновлення
змісту не лише на рівні перегляду загальної проблематики культурологічних
курсів, а й інноваційних заходів іншого типу – наскрізних змістових ліній
культурологічної підготовки.

Ми вважаємо доцільним введення наступних проблемних блоків
«Етнографічного», «Літературно-мистецького» і «Соціального»
(проблематика соціальної культурології).

Щодо «літературного», то ми завжди дотримувались позиції, що
літературно-мистецький твір повинен бути представленим в педагогічному
процесі. Тому це переважно твір малої форми: оповідання або вірші. Як
показав педагогічний досвід представлення, поетичні твори виконують
декілька функцій. По-перше: естетичного задоволення, зміни емоційного
стану, відчуття нового погляду на речі. І якщо вони тематично співвідносяться
і якщо представляють персоналії.

Проблематика змісту курсу і сьогодні залишається варіативною. І це,
на наш погляд, стосовно гуманітарного культурологічного знаннямає
методологічне значеннюз точки зору інноваційного проектування змісту
навчальних дисциплін. За нашим переконанням, проблемні межі різних
культурологічних дисципліни є рухливими і це відіграє вирішальну
методологічну роль для інноваційного конструювання змісту гуманітарного
навчального курсу «Культурологія».
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культури і мистецтв

Про інноваційну культуру нині багато говорять як теоретики, так і
практики, вживаючи дане поняття в контексті характеристики самих різних
сфер життєдіяльності людини та з метою визначення якісної ознаки самої
людини як суб’єкта певного виду діяльності. Інноваційна культура є
пріоритетом освітньої політики України. Як відомо, фундаментальним
принципом освіти є єдність науки та освіти, то ж вивчення та розвиток
інноваційної культура є предметом розгляду науковців та практиків,
завданням освітньої галузі. Це зазначено, зокрема, в «Національній стратегії
розвитку освіти в Україні на 2012 –2021 роки» [6].

Інваріантність інноваційної культури, а також надважливе значення в
сучасному світі, яке має формування та «виховання людини інноваційного
типу мислення та культури», [там само] дають підстави говорити про
інноваційну культуру не лише як про характеристику людини чи певної галузі
господарювання, але й як про певну форму сучасної культури, що перебуває
у нерозривному зв’язку з такими явищами сучасності, як інформаційна
культура, знаннєве суспільство та постіндустріальне суспільство [1]. Слід
зазначити, що частина дослідників інноваційної культури визначають її саме
як нову історичну реальність, у якій формується нова система цінностей
(напр., Бочкарьов А. І.), втім у цих дослідженнях не йдеться про формування
інноваційної культури як певної форми (чи проекції) сучасної культури, по
аналогії, скажімо, з масовою культурою чи інформаційною культурою [2].

Підставами саме такого ракурсу трактування інноваційної культури є
не лише інваріантність, що прослідковується в різних інноваційних явищах
та процесах, але й формування в її рамках людини нового типу та нового
типу соціальних відносин.

Вперше на наявність наскрізних характеристик у різних інноваціях, які
є ключовим поняттям інноваційної культури, та у процесах їх засвоєння
звернули увагу теоретики інновацій в лоні економіки та менеджменту,
класифікуючи різні інновації. В літературі існує велика кількість дефініцій
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інновацій, говорять про велику кількість їх різновидів; найчастіше інновації
групують за змістом та сферою застосування чи призначення. Існує також
велика кількість визначень інноваційної культури [3].

Один з провідних дослідників інновацій Еверетт Роджерс у своїй
програмовій праці «Дифузія інновацій», що отримала п’ять перевидань
протягом останніх п’ятдесяти років, зазначає: «Інновація – це ідея, практика
чи об’єкт, що їх індивід або інший суб’єкт впровадження сприймає як нові»
[7, с. 31]. Ключовою рисою будь-якої інновації дослідник вважає дифузію
інноваційних змін, що також є аргументом на користь тези про існування
інваріантних процесів інновацій. Дифузія інновацій має, згідно теорії
Роджерса, наступні основні елементи, що присутні у поширенні інновацій
не залежно від їх змісту, середовища існування, радикальності пропонованих
змін та інших характеристик. Їх чотири: це сама інновація (вона має бути
чимось суб’єктивно новим – знанням, переконанням, рішенням впровадити
інновацію, – але не обов’язково це має бути деяке нове знання. Важливо,
щоб інновації сприймали «як такі, що мають більшу відносну перевагу,
сумісність, випробовність, спостережність і меншу складність» [7, с. 37]);
канали комунікації (міжособистісні, мас-медійні, інтернет); час (прийняття
індивідом рішення про впровадження інновації, інновативність чи «швидкість
впровадження інновації» [7, с. 40] як індивідом, так і певною системою);
соціальна система («це межі, в середині яких дифундує інновація» [7, с. 44]).
Поширення інновацій є визначальною ознакою сучасної культури як культури
інноваційної.

Інноваційна культура є самостійним явищем, що породжене процесами
змін у сучасному постіндустріальному суспільстві, у результаті яких можна
констатувати: велику роль знань та спеціалістів високого профілю, що здатні
продукувати нові ідеї, появу нових технологій шостого технологічного
укладу з властивою їм NBIC-конвергенцією (нано-біо-інформаційно-
когнітивною конвергенцією), розмови про сьомий, соціогуманітарний,
технологічний уклад, пошук інтелектуалами світу шляхів розв’язання
глобальних проблем сучасності, формування нової еко-свідомості, нової
людини як її носія тощо. Є всі підстави говорити про інноваційну культуру
як про форму сучасної культури.

Як зазначає в енциклопедії з культурології відомий теоретик культури
А. Я. Фліер, «форма культурна – це сукупність спостережуваних ознак та рис
усякого культурного об’єкту (явища), що відображають його утилітарні та
символічні функції, на основі яких відбувається його ідентифікація та
атрибуція» [5, с. 307]. Даний термін може бути застосований, як зазначає
автор, не лише до матеріальних продуктів життєдіяльності людини, але й
«до продуктів духовного виробництва», а саме ідей, знань, соціумів,
конфесій, до «засобів комунікування, а також інших результатів
цілеорієнтованої людської діяльності», дане поняття «поширюється також
і на технології, способи, методи і норми, за допомогою яких здійснюється
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будь-яка соціальна практика людей» [там само]. Культурна форма охоплює
собою як певний культурний продукт, так і технології, за допомогою яких
він з’явився, ці технології є сутнісними ознакам певної культурної форми. Її
поява – це наслідок чи адаптації людини до нових умов існування шляхом
творення нового утилітарного або символічного продукту, чи результат логіки
розвитку певних технологій, що стають провідними у тій чи іншій галузі
життєдіяльності людини. У розвитку культурних форм можна прослідкувати
наступні етапи: виникнення нової потреби та усвідомлення її необхідності;
визначення параметрів нової форми; реалізація цієї нової форми в одній чи
декількох галузях (контекстах); конкурсний відбір кращих варіантів такої
реалізації; інтеграція нової культурної форм у соціальну практику; засвоєння
споживачами цієї культурної форми; перетворення даної культурної форми
у норму чи стандарт для певної спільноти; і нарешті, функціонування даної
культурної форми у соціальній практиці, її відтворення, тиражування, набуття
нею репрезентативних ознак певного співтовариства. На нашу думку,
становлення інноваційної культури як форми сучасної культури проходить
етап її інтеграції у соціальну практику.

Інноваційна культура є не лише культурою, що творить велику кількість
інновацій, вона також є результатом тотального поширення технологій, що
описані в літературі як дифузія інновацій, у результаті чого виникає нова
культурна форма, з її налаштованістю на інноваційність та креативність.
Інноваційна культура передбачає інноваційне відношення людини до всього
існуючого, розвиток інноваційності як особистісної риси індивіда, то ж в її
рамках формується не лише нова модель світу, але і нова модель людини,
що не просто готова до змін, але й готова їх продукувати. Інноваційна
культура моделює таку картину світу, яка є перебігом великої кількості
нелінійних процесів як у світовому цілому, так і в людині; вони можуть бути
пізнані засобами синергетики як науки про самоорганізацію в системах різної
етиології, оскільки креативність та інноваційність є їх визначальною
характеристикою [4].

Інноваційна культура – це і особистісна характеристика людини, і
характеристика певної сфери її життєдіяльності, і наскрізна визначальна
ознака сучасності, що спричинює певну форму її репрезентації. Сутнісними
характеристиками інноваційної культури як форми сучасної культури є
нагальний пошук нових ідей, креативність, обґрунтування синергетичної
моделі світу та пошук шляхів підсилення синергетичного ефекту, пошук
шляхів зняття антагоністичних протиріч між раціональною та ірраціональною
сферою, між природничо-науковою та гуманітарною картиною світу у
напрямку формування нової цілісної інноваційної картини світу.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Kyrylenko K. M. The evolution of philosophical discourse: from innovation to innovation
culture // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences // Scientific journal. – № 11–
12, – 2015 (November–December). – 127 р. – P. 95–98.



170

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

2. Бочкарев А. И. Проектирование синергетической среды в образовании (на примере
курса «Концепции современного естествознания) : дис. в виде научного доклада докт.
пед. наук / А. И. Бочкарев. – Москва : ИОСО РАО, 2000. – 52 с.
3. Кириленко К. М. Підходи до розуміння інноваційної культури в контексті сучасного
наукового дискурсу та їх наскрізні ідеї // Питання культурології: зб. наук. праць. Вип.
31 / М-во освіти і науки України, М-во ку льтури України, Київ. нац. ун- т культури і
мистецтв. – Київ: Видав. центр КНУКіМ, 2015. – 204 с. – С. 64–72
4. Кириленко К. М. Синергетичний підхід як світоглядно-методологічний принцип
вивчення та формування інноваційної культури // Актуальні проблеми філософії та
соціології. Вісник Національного університету «Одеська юридична академія». – №8.
– 2015. –С. 73–77.
5. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т. 2. – Санкт-Петербург : Университетская
книга; 1998. – 447 с.
6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. // Режим доступу:
http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf
7.  Роджерс Еверетт М. Дифузія інновацій / Еверетт М. Роджерс. – Київ : Видавничий
дім «Києво-Могилянська Академія». – 2009. – 592 с.



171

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ
ЗНАЧЕННЯ В ІНТЕРАКТИВНОМУ
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Коваленко Олена Миколаївна,
кандидат економічних наук,

професор кафедри арт-менеджменту
та івент-технологій

Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв

Людську культуру можна охарактеризувати як мудрість, накопичену
людством, пам’ять, що вміщує досвід і знання, духовні досягнення
суспільства і окремих індивідів. Культурою є система світоглядів, цінностей
і знань, які широко розповсюджені у суспільстві і передаються від покоління
до покоління. Культура базується на традиціях, а процеси інформатизації
поєднують різні цивілізації, різні культурно-економічні цінності, що
історично формувалися в різні часи.

Амбівалентність культури проявляється повсякчасно у її протиріччях.
Але ж боротьба цих протиріч є поштовхом для постійного розвитку. «Душа,
дух, особистість, культура – це субстанціалізовані найменування напруги у
взаємодії природного та штучного, почуттів і обов’язків, цінностей і цілей»
[5, с. 22]. Саме тому культуру розглядають як фактор, який об’єктивує
здатність людини до саморозвитку [3, с. 52].

Історія людської цивілізації свідчить, що суспільство завжди
потребувало людей, які концентрують у собі високий інтелектуальний і
творчий потенціал, мають неординарні аналітичні здібності. Сьогодні
головна роль відводиться інтелектуалізації суспільства, коли весь світ
використовує нові інформаційні технології, що безперечно, розширює
пізнавальні можливості людини.

З’являються нові технології, відкриваються нові явища, факти, нові
теорії та знання, нові науки. Їх вивчення супроводжується розробкою
методологічного інструментарію досліджень. Така інтенсивна розбудова
наукового потенціалу впливає на стан інтелектуальної культури у суспільстві,
наслідком чого стає винахідництво, раціоналізаторство й освоєння
принципово нових технологій пошуку, поширення, трансляції знань у
соціально-економічному просторі з метою забезпечення конкурентних
переваг підприємств в умовах ринкової економіки.

Більшість сучасних наукових досліджень присвячено сутності поняття
«інноваційна культура» як складової організаційної культури, як інноваційного
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способу мислення тощо. Водночас сутність поняття «інтелектуальна
культура» більше розкривається в наукових публікаціях через призму
філософії, педагогіки, соціології і психології, ніж управління. Залишаються
нерозкритими призначення та складові інтелектуальної культури для
інноваційного розвитку підприємства, її вплив на інноваційну культуру, адже
в умовах сьогодення комерційний успіх підприємства залежить насамперед
від здатності управлінців забезпечити баланс між творчістю, креативністю
та ефективністю.

Інтелектуальний рівень особистості характеризується загалом двома
основними параметрами: обсягом придбаної інформації та здатністю
використання цієї інформації для вирішення різноманітних проблемних
ситуацій, які виникають у процесі діяльності.

Розумна людина – це не просто людина, яка багато знає та вміє логічно
мислити. Розум за своїм змістом та значенням, застосуванням подібний до
мудрості. У розумі концентрується весь пізнавальний і практично-культурний
досвід людини. Формування мислення є початковим і необхідним етапом
розвитку людського інтелекту і розуму. Кожна особистість, щоб стати
творцем, має спочатку засвоїти «стандарти мислення», які історично
виробило людство. Розум – це здатність, яка формується на основі всієї
культури, передусім світогляду [6, с. 118].

Інтелект пов’язаний з такою ознакою, як розум, розумові здатності.
Проте поняття «інтелект» ширше, від поняття «розум». Крім розуму інтелект
охоплює мудрість особистості, рівень її мислення, набуті знання, ерудицію,
компетенцію, інтуїцію, глибину осмислення явищ, уміння аналізувати тощо.
Тобто інтелект відображає ступінь розумової обдарованості, творчий
розвиток здібностей, вагомість розумових зусиль, систему розумових
операцій. Інтелект – це здатність людини керуватися розумом, почуттями,
волею, пристосовувати внутрішнє ставлення до зовнішніх чинників,
абстрактно мислити й розв’язувати проблеми, раціонально пізнавати тощо
[1, с. 207].

Деніел Гоулман зацікавився секретами успіху провідних компаній і
проаналізував понад 168 підприємств і їх лідерів. В результаті були виділені
три основні категорії особистих якостей менеджерів, які сприяють бізнес-
успіху, у тому числі інноваційній діяльності: технічні здібності (уміння
створювати нове); пізнавальні здібності (аналітичне мислення і планування);
емоційні (вміння працювати з людьми і ефективно впроваджувати нові ідеї)
[2, с. 111]. Було введено поняття «емоційний інтелект», високий рівень якого
забезпечує близько 85% успіху в управлінні персоналом.

Поняття інтелектуальної культури у сучасному світі інтерпретують у
зв’язку з можливістю вчитися, із здатністю до адаптації, з активністю і
саморегуляцією. На нашу думку, інтелектуальна культура організації повинна
включати в себе розвиток адаптаційної групи здібностей, які відповідають
за управління емоціями в стресових ситуаціях (самоконтроль, вибір
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продуктивних стратегій поведінки); самомотивація (здатність викликати та
підтримувати емоції, які спонукають до діяльності). В ряді психологічних
концепцій дане поняття ототожнюють з системою розумових дій, зі стилем
і стратегією розвитку проблеми, з ефективністю індивідуального підходу
до ситуацій, які вимагають емоційно-пізнавальної активності. Ця здібність
розвивається спеціалістами в процесі постійного навчання та самовдосконалення,
в щоденній практиці, яка, виступаючи джерелом нових проблем та задач, є
каталізатором для вдосконалення та збагачення інтелектуального потенціалу.

Інтелектуальна культура розвивається успішніше, якщо дотримуватися
певних умов. Важливою умовою формування інтелектуальної культури
можна вважати систему методологічних знань і досвіду мислення.
Основною функцією методологічних знань у науковій діяльності виступає
розвиток потенціалу до аналізу і синтезу, доведденню і спростуванню,
обґрунтуванню знань, постановки і пошуку рішення задач, веденню дискусій,
формулюванню та перевірки гіпотез.

Інтелектуальна культура передбачає формування інтелектуальних умінь
і навиків, заснованих на оволодінні основних операцій мислення. Це вміння
виокремлювати завдання, здійснювати активну розумову обробку, які
визначають рівень успішності спеціалістів, фахівців і сприяють розвитку
культури особистості.

На нашу думку, основними складовими інтелектуальної культури є
інтелектуальна активність, харизматичність, розумові здібності, творче
мислення і креативність. Інтелектуальна активність – здатність людини
творити нові знання, нову інформацію з різних галузей діяльності, можливість
ефективно й оперативно втілювати нові знання, ноу-хау в життя, тобто
виробляти на їхній основі новий, більш якісний продукт, уміло його продавати
та належно заробляти на новаційному товарі, щоб розвиватися далі [1, с. 118].
Харизматичність – сукупність особистих якостей людини, що визначає її
здатність подобатися іншим людям і впливати на них [4, с. 40]. Креативність
(лат. сreatio – створення) –здатність до висування та реалізації принципово
нових ідей, які відрізняються від традиційних схем мислення; вміння робити
що-небудь по-новому, оригінально, відмовившись від стереотипних способів
мислення [4, с. 43]. Творче мислення – мислення, яке дає принципово нове
вирішення проблеми, що приводить до нових ідей, відкриттів і рішень [4, с. 44].

До умов, що сприяють або перешкоджають розвитку інтелектуальної
культури, відносяться соціально-психологічні характеристики колективу,
серед яких в якості основних виділяються наступні: характер взаємин,
соціально-психологічний клімат, рівень розвитку колективу, традиції тощо.
При цьому важливе значення має як формальна, так і неформальна структура
відносин, оскільки на ступінь готовності до професійної творчості впливають
формальна і організаційна підтримка творчого пошуку та нововведень, а
також і доброзичливі стосунки в колективі.

Велику роль в інтелектуалізації суспільства відграють нові інформаційні
технології, які розширюють пізнавальні можливості людини. Нове
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інформаційне комунікативне середовище відкриває різноманітні можливості
збільшення інтелектуального капіталу у соціально-економічному просторі.
Характерною рисою інтерактивного інформаційного простору є стрімке
збільшення книжок, газет та журналів, конференцій, баз і банків даних,
представлених на електронних носіях. Отже, в електронній основі сьогодення
формується нове інформаційне середовище, в якому створюються
принципово інші умови виробництва, поширення, сприйняття й зберігання
інформаційних і інтелектуальних ресурсів, частина яких включена до колекцій
електронних бібліотек. І ресурси електронних бібліотек поряд з
традиційними бібліотеками, архівами, музеями також є вагомою часткою
розвитку інноваційної та інтелектуальної культури суспільства.

Узагальнюючи викладене, можна зробити висновок, що інтелектуальна
культура суспільства є соціальним явищем, якому притаманні такі
властивості: існування системи світогляду та ідеологічних принципів;
наявність шляхів пошуку, поширення, фіксації нової інформації і знань;
володіння відомими людській цивілізації способами комунікативного обміну
інформацією і інтелектуальними ресурсами.
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У період розширення політики співробітництва між країнами Європи
та України набуває важливого значення виховання покоління молоді, яке буде
захищеним та мобільним на ринку праці, здатним робити особистий духовно-
світоглядний вибір, матиме необхідні знання, навички, відповідний рівень
професійності для інтеграції в європейське й світове співтовариство.
Зазначені потреби часу вимагають від українського суспільства визнання
сфери освіти національним пріоритетом та передумовою національної
безпеки держави.

Вища освіта в Україні виконує важливе соціальне завдання, впливає на
розвиток людського капіталу, технічний й технологічний розвиток країни.
Вона формує суспільство знань, посідаючи вагоме місце в розвитку
української економіки та культури, і через це не може бути проігнорована чи
дискримінована. Наразі, освітній потенціал українців є однією з переваг
України, її культури у теперішньому трансформаційному періоді нашої
історії. Проте, для того. щоб викладачі, студенти, університети розкрили та
реалізували цей потенціал, потрібні відповідні умови, які б сприяли роз-витку
потужних освітянських традицій українських ВНЗ.

Сучасність відзначається постійними змінами освітніх тенденцій й
суворою конкуренцією на ринку освітніх послуг, що виступає мотивуючим
фактором проведення реформи освітнього сектору згідно загально-
європейських та світових пріоритетів вищої школи.

Сподіваємось, що програма інтеграції України до Європейського
Союзу у галузі освіти, зокрема, розбудова взаємовигідної співпраці з
державами-членами ЄС, створення в Україні життєздатної системи
безперервного навчання й виховання, досягнення високих освітніх рівнів,
забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення
особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як
найвищої цінності нації буде реалізована найближчим часом, а не залишиться
суто паперовим проектом, який не знайде своєї реалізації у сучасній
соціокультурній дійсності.

Вища освіта є однією з головних складових розвитку сучасного
українського суспільства, його духовної культури, успіхів у зміцненні й
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утвердженні інтелектуального, соціально-економічного і технічного
статусів України серед світової спільноти.

Одним з факторів підвищення якості освітніх послуг в Україні є
впровадження інноваційних технологій у цій сфері, що спрямовані на
загальний розвиток особистості, покращення її комунікативних здібностей
та можливостей, самостійності в прийнятті рішень, відповідальності,
професійності, критичності та культурі мислення.

Зрозуміло, як підкреслює міністр освіти та науки С. М. Квіт, вища освіта
може змінюватись на краще, якщо буде здійснюватись у правовому полі, й
освітні реформи наразі будуть спрямовані на зростання як фінансування
освітнього сектору, який є стратегічним напрямом розвитку суспільства, так
і підвищенням критеріїв його якості [4].

Проте, якість освіти в Україні розглядається переважно з позицій
реалізації освітнього процесу та його результатів. З виходом на міжнародні
ринки освітніх послуг, в яких широко представлені новітні комп’ютерні
технології, що транслюють та інтерпретують інформацію у просторі
віртуальної культури, значення якості освіти набуває нових характеристик.
Освіта з позиції характеристик її якості постає, як зазначає, зокрема, ректор
Національного університету біоресурсів й природокористування України,
міністр освіти та науки України (2005–007 рр.) С. М. Ніколаєнко, як «ступінь
відповідності реальних результатів освіти ринковій кон’юнктурі, показник
матеріально-технічної і ресурсної забезпеченості освітнього процесу,
престижності й економічної ефективності освіти, показник досконалості
змісту, технологій, системи оцінки досягнень, інвестиційної принадності
тощо» [3].

Сучасні реалії корегують державні стандарти відповідності результатів
і змісту освіти вищих навчальних закладів, які є необхідними, але вже
недостатніми. Наразі оптимальний конкурентоздатний рівень вищої
професійної освіти із належною якістю освіти, як підкреслюють фахівці,
потребує політики узгодженої реалізації державних, суспільних і особистих
інтересів відносно конкретних ВНЗ, а не єдиних положень для усіх закладів
вищої освіти.

Інноваіційність освіти, що першочергово проявляє себе у зростанні
вимог до її якості, повинна сприяти поглибленню співробітництва з
роботодавцями протягом всього періоду надання освітніх послуг студентам
(з першого до останнього курсів, що, власне, вже має місце у діяльності
такого університету як КНУКІМ), а також відповідне фінансування й
підтримання на рівні світових стандартів інформаційних ресурсів,
продовження творення єдиних віртуальних культурно-освітніх мереж,
комунікаційних центрів для швидкого обміну фаховою інформацією,
електронних бібліотек, використання мультимедійних методів навчання.
Безперечно, що такі українські університети, зокрема, як Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянська
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академія, Харківський національний університет радіоелектроніки, Київський
національний університет культури і мистецтв та інші в умовах суворої
конкуренції застосовують зазначені вище види освітніх послуг у своїй
практиці, проте в Україні це ще не носить масового характеру серед ВНЗ
через брак коштів в освітянській сфері.

Слід зазначити, що питання якості освіти не єдине, що потребує
найскоріших інноваційних впроваджень. Говорячи про аспекти конкуренто-
спроможності випускників вищих учбових закладів України, не можна пройти
осторонь проблеми працевлаштування молодих спеціалістів, яка також
потребує інноваційних змін. Так, наразі більшість ВНЗ України втратили
зв’язки з приватними підприємствами та сферою виробництва, а роботодавці
державного сектору не мають можливість кадрового оновлення через
економічну кризу, війну, скорочення штатів й т. ін. В той час як у розвинутих
країнах взаємовплив вищої школи та економіки безперервно зростає, що
приводить до формування принципово нової якості їх взаємовідносин,
підвищення рівня доходів у формі податків на прибуток, збільшення ВВП
на душу населення, соціальних страхових платежів й т. ін.

Процес самостійного пошуку робочих місць випускниками, що
переважає в Україні останнім часом, створює всі підстави для роботодавців
диктувати їм свої вимоги та ігнорувати елементарні положення соціального
захисту прав молоді. Все зазначене ускладнює привабливість отримання
професійної освіти у власній країні. Тим більше, що ситуація на ринку праці
й освітніх послуг продовжує динамічно змінюватись. Так, українських
випускників, яких дедалі кожного року стає менше, наразі активно
запрошують на навчання до польських, англійських, литовських й т. ін. ВНЗ.
Канадські університети оголосили про безоплатне навчання талановитих
українських студентів на основі державних грандів, що оплачуються їхньою
стороною, а Німеччина взагалі вводить у себе безкоштовну вищу освіту як
для громадян своєї країни, так й іноземців. Вибір української молоді на
користь європейських й інших закордонних університетів залежить і від
більшої престижності їх дипломів відносно українських.

Отже, сувора конкуренція за абітурієнтів у реаліях сьогодення мотивує
українські ВНЗ активніше використовувати інформаційні, комунікаційні,
Інтернет-технології, які є ключовим фактором формування ринку освітніх
послуг й вагомим показником поліпшення якості підготовки
висококваліфікованих фахівців вищими навчальними закладами.

Визначаючи нагальні напрями інноваційності сучасної вищої освіти,
слід підкреслити і потребу в зростанні наукової складової цієї діяльності,
що є одним з найголовніших чинників якості освіти й підвищення її
конкурентоспроможності. Необхідно усвідомити, що в сучасному
суспільстві потужний розвиток наукових досліджень при університетах, що
спирається на достатнє фінансування як з боку держави, так і приватних сфер,
є стратегічним напрямом будь-яких соціальних інновацій, зокрема, як це має



178

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

місце в Німеччині, Фінляндії, Норвегії, Швеції й інших країнах світу, яким
не байдуже своє майбутнє й вони не зацікавленні у перетворенні своїх країн
на сировинний додаток до іноземних капіталів.

Не менш важливою частиною розвитку сучасної вищої освіти, та
інноваційної освітянської політики України, постає міжнародна співпраця.
Кожному з українських університетів, як зазначає В. П. Андрущенко, ректор
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,
сьогодні потрібно приділяти значну увагу розвитку міжнародних зв’язків як
необхідного елемента всього навчального процесу, самостійно знаходити
та розвивати взаємовигідні види співпраці із закордонними освітніми
фондами, організаціями і провідними науковими центрами з метою сприяння
підвищення до світових стандартів наукового потенціалу викладачів,
аспірантів і студентів. При цьому необхідно максимально враховувати
особливості, традиції та пріоритети існуючої системи освіти і знаходити
найпривабливіші шляхи та форми співробітництва [1].

Підводячи підсумок зазначимо, що сучасність вимагає від ВНЗ
активних інноваційних впроваджень у вищу освіту, які наразі у багатьох
закладах вже мають місце. В першу чергу, мова йде про зміну методології
визначення якості професійної освіти, оскільки світова спільнота, наприклад,
визначає конкурентоспроможність випускника за рівнем професіоналізму,
вмінням шукати успішні нестандартні рішення, а не за простою репродукцією
знань студентом. Також наша вища освіта потребує закладення фундаменту
інформаційної культури, яка є легкою у доступі для широких студентських
кіл й забезпечена науковими дослідженнями, які репрезентують можливість
розвитку практик та ідей, що спрямовані на покращення життя нашого
суспільства, але, поки що, винаходи українців не достатньо підтримуються
власною державою.
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Сучасна картина світу характеризується різноманіттям культур, які під
впливом глобалізаційних процесів потребують певного збереження і захисту.

Реаліі сьогодення актуалізують питання щодо встановлення
міжкультурної комунікації, адже розмаїття культурних етновідмінностей у
процесі діалогу можуть супроводжуватися неприйняттям, відторгненням,
непорозумінням, подолання яких потребує пошуку нових форм і способів
спілкування та шляхів взаєморозуміння. Тому, беззаперечним вбачається
розробка і запровадження дієвих механізмів на вплив міжкультурної
комунікації, яка дозволить подолати негативні тенденції і підсилити місце
національних культур в загальному світовому культурному просторі.

Розглядаючи міжкультурну комунікацію як певну взаємодію
представників різних культур, етнічних та племінних походжень, ми
наголошуємо на врахуванні в даному процесі ментальних відмінностей між
всіма суб’єктами досліджуваної комунікації.

В контексті предмету нашого дослідження слід наголосити, що
міжкультурна комунікація є активно обговорюваною науковою і
громадською спільнотою і має міждисциплінарний характер.

Так, українська дослідниця, культуролог О. Бучковська досліджуючи
феноменологічну цінність діалогу культур, зазначає, що в сучасних умовах
розвитку суспільства, саме міжкультурний діалог виступає тією
детермінантою механізмів комунікації на всіх рівнях соціокультурної
діяльності. На думку дослідниці, саме стійка тенденція вдосконалення та
поширення міжкультурних зв’язків і відносин, як у середині окремої людської
спільноти, так і на міждержавному рівні, обумовлює необхідність в
дослідженні, враховуючи важливість оволодіння мистецтвом міжкультурної
комунікації [1, с. 1].

В свою чергу, характеризуючи культури другого тисячоліття, філософи
виокремлюють характерні риси, такі як: «глобальний полілог», що охоплює
у перспективі усе людство, «діалог глядача з «м’яким» текстом екрану
комп’ютера», «екранно-динамічне діалогове моделювання», «побудова
складних інтегруючих» й «принципово інша поетика» – не розповіді, на якій
тримається практично вся традиційна письмова культура, а діалогу, що
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переходить у полілог, сукупність спілкування між усіма людьми й культурами
[3, с. 71–74].

Вищезазначене, дозволяє констатувати, що сучасна культурна картина
світу потребує актуалізації питання щодо збереження і популяризації
звичаєвих культурних норм, що в свою чергу характеризуються культурними,
релігійними, етнічними, моральними ознаками тощо.

Визначаючи звичаєві культурні норми як певні правила поведінки, що
сформувалися в суспільстві з метою регулювання найбільш стійких
суспільних відносин і стали обов’язковими в результаті багаторазового
повторення протягом тривалого часу, ми наголошуємо на їх характерній
унікальності, неповторності, що дозволяє виділяти приналежну до них
етноспільноту від інших.

Важливою формою комунікативного виразу звичаєвої норми є етикет,
який успадковує звичаї практично всіх народів від сивої давнини до наших
днів. Кожна етноспільнота вносить в етикет свої правила і поведінкові
традиції характерні для культурної і історичної будови країни.

Етикет – це усталені норми та правила поведінки і спілкування людей у
будь-якому товаристві. Дотримання норм етикету невіддільне від загальної
культури людини, її самоусвідомлення, самоповаги, яке виявляється у
ввічливому ставленні людини до свого оточення в сім’ї, товаристві, діловій
сфері тощо. Усвідомлення основ культури поведінки – це втілення моралі в
суспільстві, а також стратегії ділових комунікацій. Це є аналіз міжособистісних
взаємин у суспільстві та людської поведінки, пов’язаної з національними
особливостями, ментальністю та специфікою державного устрою, це
адекватна орієнтація конкретної особи у повсякденному житті.

Українські вчені, досліджуючи звичаєві норми етикету в традиційній
культурі українців зазначають, що засвоюючи правила етикету, людина
прилучається до мудрих традицій народного мистецтва спілкування,
оволодіває комплексом необхідних етикетних знаків. На думку вчених,
вивчення звичаєвих норм етикету, беззаперечно актуальне, адже поведінкові
стереотипи етикетного спілкування відбивають культурний, естетичний
досвід народу, що дозволяє говорити про красу і унікальність форм
спілкування в різних традиційних культурах [2, с. 1].

Вищеокреслене дозволяє нам зробити висновок, що досліджувана нами
проблема є актуальною, що пробуджує науковий інтерес до вивчення
звичаєвих норм етикету, заради збереження національних міжкультурних
комунікативних традицій. Тим більше, що важливість і необхідність етикету
для кожної сучасної людини є беззаперечним.

Звичаєві норми етикету мають стати основою поведінки сучасної
людини, основні форми виразу якої будуть використані в усіх сферах
суспільного буття, від побуту до громадянської відповідальності.
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Якщо кіно починалося з «Прибуття потягу», яке демонструвало
можливості кіно, то перша відеогра демонструвала лише те, що спроможна
імітувати, віртуалізовувати давно відомий процес гри в теніс (гра «Tennis
for two»). З часом відеогра перестала бути забавкою для спеціалістів
наукових інститутів і стала частиною популярної культури. Більшість проектів
і сьогодні віртуалізує різноманітні види діяльності, однак питання особливої
ідентичності відеоігор, які незалежні від традиційної гри, стали підніматися
в колах розробників, і на початку 2010 року Орія Харві та Міхаель Самін зі
студії Tale of Tales оприлюднили маніфест Notgames («не-ігри»), який
пропонував новий погляд на місце відеоігор у культурі. Навколо цього
маніфесту за час його існування утворилося велике співтовариство
розробників, серед яких і такі студії, які відомі своїми експериментальними
іграми, як that game company та The Chinese Room, а в Кельні пройшли вже
3 фестивалі Notgames Fest, в якому брали участь розробники з усього світу.

Головне питання, які ставлять автори маніфесту – «чи можемо ми
створити форму цифрових розваг без використання ігрової структури?» [2].
Під «ігровою структурою» маються на увазі такі поширені елементи
відеогри як протистояння, наявність цілей, винагорода переможцю. За
думкою колективу Tale of Tales, відеогра повинна стати повноцінним
медіумом – середовищем для передачі смислів. На перший погляд, відеогра
є за визначенням медіумом, на найпростішому рівні – посередником між
гравцем та грою. Отже, у визначенні поняття «медіум» є певні обмеження, і
не завжди розуміння терміну одними науковцями співпадають з іншими.
Автори маніфесту підтримують думку, яку висловив за півроку до появи
маніфесту американський дослідник Френк Лантц – відеоігри не є медіа.
Однак Міхаель Самін у своєму блозі коментує текст Лантца, додаючи, що
відеогра може бути медіа, але для цього в ній повинно бути якомога менше
від гри. І тут він звертається до думки, яка є центральною в маніфесті – «не
варто створювати якусь подобу історії, щоб тільки вона виправдовувала
існування ігрової механіки; треба винаходити нові форми взаємодії, які
підтримують нові форми взаємодії та розширюють досвід від ігрового
вимислу...» [3].
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Ця думка є дуже важливою не тільки для розуміння підходів авторів
конкретного маніфесту, але й ідентифікації якщо не відеоігор взагалі, то
хоча б «не-ігор» як чогось принципово нового, не тотожного традиційним
іграм не тільки тому, що умови гри контролює машина, а для занурення в
процес використовуються можливості мультимедіа, а й медійність у вузькому
сенсі слова, тобто можливість передавати смисли, які були б не пов’язані
конкретно з іншими медіа. Наприклад, культова гра Planescape: Torment має
прекрасну літературну основу, цікаву механіку, яка дозволяє, на відміну від
більшості рольових ігор, вирішувати усі питання та набувати нових навичок
саме через діалоги. У даному випадку гра постає як синтез певних медіа з
акцентом на літературу, і смисл Planescape:Torment має не ігровий, а
літературний характер, що не розкриває відеогру як самостійний медіум.
З іншого боку, якщо розглянути протилежний приклад, відеогру Team Fortress
– «шутер» від першої особи, де необхідно грати в команді та виконувати
певні функції в залежності від обраного класу персонажа, ми побачимо, що
ігрові елементи в ній важливіші за інші. Тут немає нічого від літератури або
кіно, це чиста гра, тобто механіка Team Fortress базується на суперництві
між гравцями. Крім того, що само по собі суперництво не є носієм смислу,
відеогра в даному випадку користується елементами, що були закладені ще
в традиційній грі.

Буде помилкою вважати, що концепція Notgames до свого
формулюваннями колективом студії Tale of Tales не мала до того місця у
відеоіграх, але до того часу ця подібна концепція не була чітко
сформульована, а подібні ігри з’являлися дуже рідко. Прикладом прото-не-
гри можна вважати «LSD: Dream Emulator», розроблену японською студією
Asmic Ace для Sony PlayStation у 1998 році. Гра не мала жодної цілі, ігровий
процес полягає в подорожуванні фантасмагоричними локаціями. Багато
сучасних «не-ігор» користуються подібними прийомами. Польський
дослідник Павел Шрайбер вбачає елементи не-ігор навіть у
експериментальних текстових іграх кінця 90-их років. Прикладом такої гри
автор вважає, наприклад, гру «Aisle» Сема Барлоу, в якій на гравця чекає
наступна ситуація: чоловік середнього віку після роботи стоїть у
супермаркеті та розглядає італійські продукти, неподалік нього стоїть жінка,
яка обирає соуси; він згадує Рим. Далі гравцеві дається можливість ввести
будь-яку команду, після чого гра закінчується і починається з тієї ж ситуації.
У «Aisle» немає ні явної цілі, ні умов перемоги чи поразки, а суто текстова
природа дії в грі несе скоріш допоміжну функцію, а можливість
усвідомленого текстового вводу гравцем робить цей проект таким, що за
допомогою дії може створювати смисл.

Значення маніфесту Notgames важко переоцінити. Створенню цього
тексту передували експериментальні ігри та наукові дослідження, а також
розуміння того, що природа звичайних відеоігор не усюди співпадає з іграми
традиційними та може бути повністю відокремленою від них. Даний маніфест
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став важливим аргументом для сприйняття не-ігор як незалежної від
традиційної гри форми культури, яка послуговується лише мовою відеогри.
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Сучасні медіа – і новітні, і традиційні – перетворились на домінуючий
засіб суспільно-культурного та політичного життя. Внаслідок багатьох
чинників їх функції трансформуються, повідомлення часто відображають
неадекватну і нереалістичну картину сучасного світу, що може становити
потенційну загрозу руйнування моральних і етичних норм, культурних та
художніх цінностей. Застосовуючи маніпулятивні технології, засоби масової
комунікації змінюють поведінку людей, нав’язують стереотипи та соціальні
міфи. Стосовно виховання молодої людини, до цієї ситуації можна
застосувати відому у соціології та критичній педагогіці ідеологію
«прихованого навчального плану» або «латентної програми» (hidden
curriculum), зокрема у тій частині, що стосується латентної трансмісії
культурних цінностей, норм, диспозицій, установок, цілеспрямованого
формування певного типу особистості. Проблема безпеки особистості у
інформаційному просторі локалізується у полі діяльності медіа і на часі
вже дослідження мадіабезпеки особистості як основної складової
інформаційно-психологічної безпеки у сучасних умовах.

Проблема медіабезпеки особистості має широкий контекст і пов’язана
із предметом досліджень багатьох наук – від соціокомунікативних до
психолого-педагогічних.

Завдання сучасної медіапедагогіки – сформувати «внутрішнього
цензора» особистості для її внутрішнього самозахисту від негативного
впливу уявних цінностей або інстинктів, які активно пропагуються за
допомогою медіа.
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Одним із узагальнюючих наукових напрямів у галузі досліджень впливу
медіа на особистість сьогодні пропонується медіапсихологія, яка постає й
розвивається як теорія і практика протидії маніпуляції. Медіапсихологія
вивчає співвідношення індивідуальної та колективної психіки, індивідуальної
і масової свідомості, індивідуального і масового підсвідомого. Вітчизняні
дослідники, вивчаючи предметну сферу та завдання медіапсихології,
визначають її як галузь науки, що позиціонується на перетині психології та
соціальних комунікацій.

У цьому контексті запропонуємо робоче визначення медіабезпеки
особистості:

Медіабезпека особистості – такий стан людини, коли дія медіа-
повідомлень і реакція на них не призводять до погіршення функціонування і
розвитку організму, свідомості, психіки і людини уцілому і не перешкоджають
досягненню певних бажаних для людини цілей.

Сьогодні здатність критично оцінювати медіа тексти, визначати їх
джерела, політичні, соціальні, комерційні і культурні інтереси, відрізняти
факти, як потребують перевірки, адекватно оцінювати інформацію і
формулювати власну думку й визначати свою позицію є, безперечно,
нагальною потребою. Розуміючи під критичним мисленням систему суджень,
яка використовується для аналізу подій з формулюванням обґрунтованих
висновків і дає змогу виносити обґрунтовані оцінки, інтерпретації, а також
коректно застосовувати одержані результати до ситуацій і проблем, можемо
бачити, що розвиток критичного мислення є основою медіабезпеки
особистості.

Зазначимо, що у змісті освіти у вищій школі – навіть для гуманітарних
спеціальностей – практично не представлені навчальні дисципліни, які б
можна було розглядати з точки зору формування критичного мислення і
реалізації завдань медіаосвіти. Тільки для небагатьох спеціальностей
(журналістика, ПР, реклама та деякі інші) у навчальних планах наявні курси
«Соціальні комунікації», «Теорія масових комунікацій», «Психологія масових
комунікацій». Медіа-освітні елементи мають увійти до навчальних програм
циклу професійно-орієнтованої гуманітарної підготовки з усіх
спеціальностей у відповідних їм обсягах. Додамо, що зміст такого
навчального курсу спрямований на особисто-орієнтоване виховання, у
розумінні його як набуття людиною достатнього життєтворчого потенціалу,
який би забезпечив успішне досягнення нею вищих духовних цілей і
гуманістичних сенсів її буття, безпосередньо пов’язане зі способом
привласнення суспільних норм.

Вважаємо, що наскрізний курс медіаосвіти і навіть ширше – введення
соціокомунікативної складової у зміст вищої освіти – є нагальною потребою
у сучасному соціумі.

Саме дисципліни соціально-комунікативного спрямування можуть
найбільш повно підготувати особистість до соціалізації у сучасному
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суспільстві. Їх «практикоорієнтованість» дає змогу адекватно використовувати
технології формування критичного мислення із застосуванням проблемного
навчання.

Теоретичне осмислення проблеми медіа безпеки особистості у
сучасному соціумі спонукає висловити припущення стосовно педагогічного
засобу її вирішення: формування критичного мислення студентів ВНЗ як
засіб захисту їх від негативного впливу медіа буде ефективним, якщо буде
реалізовано у комплексі педагогічних умов, поміж яких – розробка комплексу
дисциплін соціально-комунікативного спрямування, їх наскрізне
впровадження у навчальний процес для студентів всіх спеціальностей. У
своїх публікаціях таким заходом ми пропонували реалізацію спецкурсу
«Медіабезпека особистості», окресливши його завдання, методологію та
основні змістові аспекти [1].
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Наданому етапі розвитку освіти в Україні проведення освітніх практик
є досить важливим елементом в навчанні. Адже, освіта має низку проблем,
що не забезпечує належними чином розвиток навчання в університетах.
Лише на практиці студенти можуть закріпити теоретичнізнання, отримані на
лекціях, бо виникає проблема того, що під час навчання кількість практичних
годин значно мала, і не може надати студенту максимальну підготовку щодо
фахової роботи в майбутньому. На практиці студенти не лише знайомляться
з азами тої чи іншої професії, а також пізнають аспекти роботи в новому
колективі, що є важливим соціальним фактором в подальшій професійній
діяльності [1].

Навчання студентів в університеті проводиться різними методами від
лекцій, практичних, семінарів до більш серйозного та відповідального, як
проходження освітньої практики. На першому курсі студенти проходять
ознайомчу практику, вони знайомляться зі специфікою майбутньої
спеціальності, різними видами практичної діяльності, отримують первинні
професійні уміння у виробничих умовах, виконують певну роботу за обраною
спеціальністю на базах практики, а також формують необхідні професійні
ціннісні орієнтири. На другому курсі під час навчальної освітньої практики
студенти вперше приступають до виконання професійної роботи, тим самим
закріплюють практично знання, отримані в університеті. Студенти третього
та четвертого курсів проходять виробничу практику, яка є останньою ланкою
підготовки студента до професійної діяльності, метою якої є закріплення
знань, відпрацювання професійних вмінь і навичок, набуття практичного
досвіду. Під час виробничої практики студенти детально знайомляться з
виробництвом. Виконують обов’язки спеціаліста на робочому місці при
безпосередньому керівництві з боку фахівців баз практики. Також слід
зазначити, що вид практики залежить від обраної студентом спеціальності [2].
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Незважаючи на досить просту мету та завдання практики, досить
складно цього досягти в кінцевому результаті. Виникає низка проблеми, що
загрожують доцільності проведення освітніх практик. Головною з них є
неправильний вибір бази практики. Студенти часто вибирають не зовсім ті
місця, що підходять для їхньої спеціальності. Наприклад, студенти кафедри
культурології, що проходять практику в школі, значно менше отримують
практичних знань, на відміну від студентів тієї ж кафедри, що пройшли
практику в галереях, музеях та інших закладах культури.

Щоб детальніше ознайомитися з ефективністю проведення освітніх
практик, я разом зі своїм науковим керівником розробила критерії
ефективності практики та провели опитування у студентів 1–4 курсів.
Проаналізувавши результати опитування, ми можемо наглядно побачити
наскільки дієвими є освітні практики в плані професійної підготовки. Щоб
визначити, яка ж практика є найбільш ефективною, пропоную розглянути
отримані результати детальніше щодо кожного курсу.

Перший курс високо оцінив професійний рівень керівників, спеціалістів
та фахівців бази практики. Також студенти в опитувані визначили високий
рівень організації практики університетом та задоволення особистісних
проблем. Студенти зазначили про те, що не мали можливості використання
набутого досвіду, знань, вмінь та навичок отриманих в університеті. Дані
результати є досить логічними, адже на першому курсі проходить ознайомча
практика, яка лише надає певні загальні риси про майбутню професію, та
ознайомлює студентів із майбутніми потенційними місцями роботи (музеї,
галереї, театри і т. ін.).

Щодо другого курсу, то тут ми бачимо, що досить низько було оцінено
рівень організації практики університетом, але високу оцінку має організація
освітньої практики базою, де вона проводилась. Порівняно з іншими курсами
у другого курсу було багато можливостей щодо використання власного
досвіду, і студенти якнайкраще проявляли власні вміння та знання під час
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проходження практики. За результатами опитування можна зробити висновок?
що ознайомча практика в другого курсу проходить досить ефективно та
якісно, незважаючи на певні організаційні проблеми.

Студенти третього курсу досить критично оцінили рівень організації
практики університетом. Високо були оцінені керівники та фахівці бази
практики які надали високий ступінь впливу на професійне самовизначення.
Не зважаючи на те, що середній показник ефективності практики є нижчим у
порівняні з іншими курсами, третьому курсу вдалося впродовж проходження
практики проявити себе на досить високому професійному рівні.

В четвертого курсу майже всі показники були оцінені на максимумі.
Це свідчить про велике значення виробничої практики на останньому курсі,
який не тільки формує всі отримані професійні знання студента, а й
безпосередньо готує його до якісного виконання майбутньої роботи. Під
час організації та проведення освітньої практики лише в студентів 4 курсу
не виникало ніяких критичних зауважень, опитування демонструє лише
позитивні відгуки.

Отже, проаналізувавши дане дослідження, ми дійшли висновку, що
освітня практика відіграє значну роль у професійній підготовці студентів, а
саме, сприяє отриманню та засвоєнню головних професійних аспектів
майбутньої роботи студентів. В ході дослідження було виявлено декілька
проблем, що занепокоїли студентів, а саме рівень організації практики самим
університетом для 3 курсу виявився незадовільним. Натомість студенти
другого та четвертого курсів позитивно оцінили майже всі критерії
ефективності практики, і зазначили, що саме навчальна та виробнича практика
відіграє значну роль у формуванні професійних та особистісних вмінь,
навичок і особистісних потреб майбутніх фахівців сфери дозвілля.

Для того, щоб практика була ще більше ефективною, слід врахувати
побажання та зауваження студентів на рахунок її організації та проведення.
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Доволі напрямів часто в сучасному світі фахівцям різних доводиться
стикатися з психологічними проблема взаємодії у колективі.. Залежно від
компанії чи організації, а також від сфери їх діяльності, спеціалісти
потрапляють в абсолютно неординарні ситуації, вирішуючи певні поставлені
перед ними задачі з людьми, знайти спільну мову з якими не завжди просто,
адже ми всі різні. Кожен з нас має свої погляди на життя та свою думку з
приводу тієї чи іншої ситуації. Однак, маючи спільну роботу, маємо досягати
бажаного результату попри всі розбіжності. Часто виникають конфлікти, які
стають на заваді плідної роботи і, таким чином, знижують ефективність
виконання задач.

У 70-ті роки минулого століття в НДР підкерівництвом М. Форверг
був розроблений метод, який отримав назву «соціально-психологічний
тренінг». З такою назвою тренінг з’явився і у нас в країні [1, с. 8–10].

В сучасному світі серед керівників великих організацій набуло
популярності проведення для колективу різноманітних психологічних
тренінгів та ділових ігор. Це, безперечно, крок вперед для будь-якої компанії
незалежно від роду її діяльності. Однак, не всі фахівці сьогодні розуміють
значення даного виду діяльності для виконання їх безпосередніх обов’язків
та роботи організації в цілому. Молоді спеціалісти в своїй більшості також
не виділяють значної ролі таких заходів. На мою думку, було би абсолютно
доцільним включити до підготовки майбутніх фахівців спеціальні дисципліни,
які би не тільки пояснювали поняття та значення психологічних тренінгів, а
і, зокрема, знайомили з методиками їх проведення. Зауважимо, що подібна
практика в вищих навчальних закладах зустрічається все частіше. Однак,
хотілося б аби цьому приділялось дещо більше уваги.

Тренінги в нашій країні почалися з тренінгу спілкування. Тренінг
спілкування є базовою програмою, практично, для будь-якого іншого
тренінгу. Коли були розроблені інші програми: тренінг впевненості в собі,
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тренінг переговорів, тренінг продажів, тренінг формування команди, тренінг
безконфліктної поведінки та інші, в основу цих програм покладений
соціально-психологічний тренінг. Тому назва «соціально-психологічний
тренінг» часто використовується і для позначення інших тренінгових програм,
побудованих на принципах соціально-психологічного тренінгу [4, с. 4–5].

Однак, що ж таке тренінг? Пояснення даному визначенню давали вчені
і психологи різних країн.

Інше визначення тренінгу дав Ю. М. Ємельянов: «Тренінг – це група
методів розвитку здібностей до навчання й оволодіння будь-яким складним
видом діяльності, зокрема спілкуванням» [1, с. 12–13].

І. В. Бачків пропонує таке робоче визначення тренінгу: «Сукупність
активних методів практичної психології, які використовуються з метою
формування навичок самопізнання і саморозвитку» [2, с. 5–6].

Тож вважаю, що, наразі, є абсолютно доцільним розгляд такої теми як
роль психологічних тренінгів в роботі колективу. Перш за все, слід розуміти,
що колективний психологічний тренінг має на меті зародження групової
динаміки. Групова динаміка – це розвиток або рух групи, обумовлене
взаємодією і взаєминами членів групи між собою [3, 24–26].

Для того, щоб пояснити істинну роль даного виду діяльності, необхідно
розкрити позитиви проведення подібних заходів. Перш за все, будь-який
тренінг, навіть найпростіший, знімає напруження серед колективу. Погодьтесь,
найчастіше ми потрапляємо в незнайомий нам колектив і тому наша поведінка
є дещо скутою. Саме завдяки колективним іграм ми можемо краще пізнати
один одного, або хоча би викинути страх, який стає на заваді розкриття
потенціалу.

Також одним з вагомих внесків психологічних тренінгів є те, що всі
вони так чи інакше пристосовують вас до командної роботи, що на сьогодні
стало визначною характеристикою для всіх спеціалістів.

Варто згадати, що тренінги вчать уникати конфлікти та шукати
компроміс, навіть якщо всі члени вашої команди мають кардинально різні
погляди та протилежні думки з приводу однієї ситуації.

Тренінги, в свою чергу, вчать фахівців відчувати свою команду, що
дає порозуміння між її членами, а відповідно і підвищує загальну
ефективність праці.

І це ще далеко не всі переваги, які можна згадати, говорячи про
проведення психологічних тренінгів та їх роль.

Виходячи з цього, слід зробити висновок, що сьогодні для майбутніх
фахівців є актуальним розуміння значення подібних заходів та вміння їх
проводити. Особливо це стосується працівників сфери культури та дозвілля.
Оскільки саме ці фахівці могли би з легкістю пропонувати такі тренінги та
ігри в своїх організаціях, або навіть використовувати їх в безпосередній
роботі, аби швидше знайти контакт з тією чи іншою людиною.
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Одним з основних принципів сучасної культурологічної науки є
міждисциплінарність, яка сприяє поглибленому, всебічному висвітленню
понятійно-категоріального апарату об’єктів вищезазначеної науки, серед яких
є дослідження сутнісного поняття «дозвілля».

Так, у тлумачному словнику В. Даля читаємо: «Дозвілля   вільний,
незайнятий час, гулянки, простір від справи; заняття для відпочинку, на
гулянках, неробство» [3, с. 539]. Схоже тлумачення пропонують і інші
словники, зокрема і Сучасний тлумачний словник української мови: «Дозвілля
– вільний час від роботи; час відпочинку» [2, с. 258]. Дозвілля в сенсі
неробства В. Даль використовує і у своїй казці «Що значить дозвілля?».

Як бачимо, в тлумаченні терміну є деякі протиріччя, а саме: дозвілля
одночасно пояснюється і як «неробство», і як «заняття для відпочинку».

Слід зазначити, що це протиріччя фіксується не тільки в словниковій
літературі, його можна побачити в працях філософів Античності,
Середньовіччя, Нового часу, а також і у наукових дослідженнях як
зарубіжних, так і вітчизняних теоретиків сучасності.

Так, американський економіст, соціолог та публіцист Т. Веблен в роботі
«Теорія бездіяльного класу» по суті ставить знак рівності між поняттям
«дозвілля» і поняттям «неробство». Теоретик, критикуючи спосіб життя
багатих і можновладців, зауважує, що бездіяльність є ознакою багатства,
«бездіяльність це засіб заслужити у інших шану <...> труд <...> став
розглядатися як низький по самій суті. <...> Демонстративне утримання від
праці стає традиційною ознакою переваги в грошових успіхах і
загальновизнаним показником ступеня заслуженої пошани» [1, с. 85].

Однак, існує й інше ставлення щодо дозвілля, а саме – як до діяльності.
Такий підхід найбільш розповсюджений і розроблений. Цікавий факт: вже в
Античній Греції, а саме Арістотель, вперше поставив у залежність
дослідження дозвілля від його ставлення до діяльності, до державного
устрою, до свободи і до педагогіки [6, с. 15].

Таке неоднозначне ставлення до суті поняття «дозвілля» можна
пояснити ставленням до його ціннісної характеристики, де з одного боку
знаходиться дозвілля як синонім бездіяльності і ледачості, а з іншого –
різноманітна активна діяльність.
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Міждисциплінарність визначення поняття «дозвілля» залежить від того,
що є для людини в той чи інший момент значущим, відповідно тієї реальності,
в якій вона існує, і що знаходиться поза цією значимістю. Слушно відмічає
О. Зубець: «Здатність людини жити не тільки в соціальному просторі, але і в
часі, робить її потенційним носієм і наступником тих цінностей, які можна
визначити як аристократичні, так як в основі аристократизму лежить перевага,
віддана історії роду, своєї власної історичної протяжності» [5, с. 119].

Не можна не погодитись з теоретиком в тому, що саме в історичній
протяжності аристократична (елітарна) ціннісна свідомість знаходить зміст
і непорушність. Історичне не існує поза власного буття людини, але лише в
ньому і за допомогою її. У цьому його принципова відмінність від
соціального простору, зовнішнього для кожної конкретної людини. Тому
цінності, породжені історичністю буття кожного окремого «Я», знаходять
підставу, яка відрізняється від цінностей, народжених перебуванням цього
«Я» в соціальному просторі, який в свою чергу, вимагає апеляції до якогось
зовнішнього світу і ціннісного визнання Іншого як морального суб’єкта, а
також співвіднесення з ним «Я».

Питання свободи та несвободи стосовно проблеми дозвілля – одне з
найскладніших та важливіших. Відсутність свободи, сприймання культури
як системи придушення, породжує і відповідні форми дозвілля. Таким чином
світ існування людини в соціумі і світ самої людини обумовлюють, за
термінологією Е. Гуссерля, горизонти світу людини і цілепокладання.
Смислові зв'язки і відносини людської життєдіяльності двоїсті, оскільки, з
одного боку, вони включають в себе фундаментальні залежності і
детермінації від всієї повноти світу; але з іншого   ці ж смислові зв’язки
завжди існують в аспекті суб’єктивного відокремлення від світу, бо, як
відмічає В. Козловський, сенс не може мотивувати людську діяльність, якщо
він не включає в себе момент суб’єктивного самопокладання, прагнення
суб’єкта, спираючись на смислові зв’язки, реалізувати, втілити в реальне
буття свої проекти. Водночас, за слушним зауваженням А. Залужної,
«поліцентричність світовідношень життєсвіту зосереджує суттєві потенції
не лише для нарощування нових смислів, але й містить у собі загрозу
ентропійних проявів, позаяк акумулює у своїх граничних можливостях
негативні потуги модифікації буття в стан небуття. Саме тому стає
необхідноювизначеність морально-естетичних констант життєвого світу:
якісності, достотності, збереження «людського в людині» [4, с. 4]. Можна
стверджувати, що стосовно дозвілля актуалізується культурологічна
рефлексія морального, а також і естетичного підґрунтя життєвого світу у
різновекторності її проявів – від феноменологічно-онтологічного до
аксіологічного та комунікативного дискурсу.

Ще один аспект вивчення проблеми дозвілля – гендерний, що виявляє
специфіку дозвілля чоловіків і жінок, включаючи соціальні умови
суспільства, механізми та закономірності функціонування чоловіків і жінок
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у вільний час; способи задоволення потреб у відпочинку, форми розваги,
спілкування, розвитку особистості, творчості, в процесі функціонування
установ дозвіллєвих послуг.

Характер дозвілля визначається і менталітетом народу, у сфері дозвілля
транслюється, освоюється, трансформується і оновлюється соціальна
пам’ять.

Отже, проблема понятійної сутності поняття «дозвілля» характеризується
міждисциплінарним підходом до його вивчення і потребує, з урахуванням
вимог часу, своєї актуалізації.
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Сьогодні, коли природні механізми «трансмісії народної традиції»
(термін С. Грици [2]) зруйновано, актуальним є питання залучення молоді до
найкращих зразків фольклорної спадщини свого народу, рідного краю.
Важливу роль у пропаганді та поширенні традиції народної музично-
обрядової культури відіграє діяльність фольклорно-етнографічних
колективів, зокрема, молодіжних фольклорних ансамблів (так званих
«вторинних» колективів (термін С. Грици, О. Бенч-Шокало) [1, 2]). Отже на
сучасному етапі розвитку фольклористичної освіти і науки і в реаліях
глобалізаційних змін світового й українського культурно-суспільного
простору яскраво постає питання необхідності навчання у вищих навчальних
закладах мистецького спрямування спеціалістів – фольклористів – практиків
із необхідними сформованими фаховими компетенціями і компетентностями,
яким відповідають певні різнопрофільні знання, вміння і навички, здобуті і
розвинені під час навчання.

Таким навчально-творчім осередком збереження і розвитку музичної
традиції України є фольклорний ансамбль «Кралиця» Київського
Національного університету культури і мистецтв, який протягом 25-ти років
творчої і освітньої діяльності готує й випускає керівників і артистів
фольклорних колективів/викладачів. За класифікацією фольклорних
колективів, прийнятою більшістю етномузикологів України, «Кралиця» є
репродуктивним або фольклористичним (термін О. Бенч-Шокало [1]),
гуртом, що перейняв традицію шляхом активного (глибинного) її вивчення,
і репрезентує автентичну традицію у вторинному (зазвичай міському)
середовищі, художня діяльність колективу при цьому включена у загальний
процес освоєння традиційного фольклору сучасною культурою.
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Глибоке занурення в традиційну народну духовну та матеріальну
культуру – принцип багаторічної діяльності фольклорного ансамблю
«Кралиця», освоєння місцевих (локальних) фольклорних традицій в якому
сьогодні відбувається в двох взаємопов’язаних між собою напрямках. Один
із них – наукова робота по збору фольклорно-етнографічних матеріалів
(регулярні польові експедиційні дослідження), їх систематизація,
розшифровка (транскрибування), використання під час підготовки концертних
програм колективу та програм державних іспитів. Безпосереднє спілкування
учасників колективу з народними виконавцями відбувається в ході
експедиційної роботи, подальше освоєння фольклорних джерел
(звукозаписів, відеоматеріалів, предметів матеріальної культури (одяг,
знаряддя праці, елементи хатнього інтер’єру тощо) здійснюється на базі
ансамблю – в лабораторії музичного фольклору Київського Національного
університету культури і мистецтв.

Інший, не менш важливий напрямок, пов’язаний із концертно-
просвітницькою практикою фольклорного ансамблю, що є одним із основних
напрямків навчальної та творчої діяльності колективу. Така діяльність
колективу реалізовується в кількох аспектах: це безпосередня участь в
мистецьких фестивалях і конкурсах всеукраїнського і міжнародного рівня,
а також концертна діяльність по містах і селах України з метою популяризації
фольклорно-етнографічної спадщини українського народу; значну роль у
формуванні наукових і мистецьких уподобань і переконань студентів також
відіграє участь у відтворенні і реконструкції обрядових дійств в їх
природному побутовому середовищі.

За 25 років творчої діяльності «Кралиця « взяла участь у понад 40-ка
мистецьких фестивалях та конкурсах як в Україні, так і за кордоном (Чехія,
Литва, Польща, Німеччина, Словаччина, Росія, Азербайджан, Туркменістан,
Південно-Африканська Республіка, Норвегія, Румунія, Голландія,
Швейцарія, Франція). Колектив є Лауреатом численних Всеукраїнських та
Міжнародних фестивалів-конкурсів, що є свідченням незмінно високої
планки у навчанні та творчості. Зауважимо, що участь у мистецьких заходах
дає учасникам фольклорного ансамблю неоціненний виконавський та
сценічний досвід, можливість познайомитися з традиційними культурами
світу, автентичною музикою різних країн, регіонів, а також можливість
пропагувати світом музичні скарби українського народу.

Наголошуємо, що фестивально-концертна діяльність фольклорного
ансамблю «Кралиця» базується на глибокій дослідницько-експедиційній
діяльності його учасників, які розуміють, що активні форми побутування
обрядового музичного фольклору все рідше зустрічаються в сільському
побуті; за визначенням С. Грици, формується тенденція до скорочення
«фольклорних середовищ», наслідком чого є нівеляція і зникнення
фольклорних стилів [2]. Розуміння цієї проблеми призвело до того, що одним
із видів творчості колективу в останні роки стало відтворення (реконструкція)
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обрядових дійств в їх природному побутовому середовищі: наприклад,
проведення купальських обрядів в с. Тіньки Чигиринського району
Черкащини та с. Мар’янівка Васильківського району Київщини (липень
2009 р.); відтворення великоднього богослужіння росіян-старовірів в
с. Російські Пилипи Чуднівського району Житомирщини (квітень 2009, 2010 рр.);
проведення святкування Масляної неділі (с. Золоче Обухівського району і
с. Конча Заспа на Київщині (березень 2011, 2016 рр.) тощо. При такому
моделюванні обряду відбувається безпосереднє занурення учасників
ансамблю в сферу обрядової дії, їх виконання отримує необхідне емоційне
забарвлення, що забезпечує потрібний характер звучання музичного
матеріалу.

З цього приводу зауважимо, що відтворення традицій неможливо без
усвідомлення її інклюзивного характеру (невідірваності побутування
фольклорних явищ від певного етнографічного контексту). З усвідомленням
сучасного стану збереження місцевих традицій, що нерідко стоять на межі
повного згасання, завдання відтворення переростає в проблему реконструкції
того чи іншого фольклорного явища – пісні або інструментального твору,
танцю чи обряду. Впевнені: виконання музичного матеріалу ні в якому разі
не повинно ставати лише сліпим копіюванням співу носіїв традиції (нашу
думку розділяє Н. Лисюк, яка стверджує: «…відтворювати абсолютно точно
пізні записи народних пісень, зроблені за допомогою щонайкращих звукових
пристроїв, навряд чи варто: адже їх зазвичай записують у виконанні жінок
похилого віку з їхніми вельми обмеженими вокальними можливостями та
глухими старечими голосами, а потім цей старечий спів старанно
відтворюють юнки» [3, с. 49]). Додамо також, що у багатьох випадках
народні виконавці похилого віку виявляються здатні відтворити тільки
мелодичний контур наспіву, без належного темброво-динамічного
наповнення. У таких випадках велика увага звертається на слова самих
виконавців, які можуть розповісти про те, як повинна звучати пісня насправді,
в яких обставинах і з якою силою звуку.

Отже, ми окреслили кілька фахових компетентностей, що їх розвивають
під час навчання у виші студенти – фольклористи, майбутні керівники
фольклорних колективів. Окрім суто професійних вокально-
інструментальних навичок, а також знань і вмінь з фольклорно-етнографічної
дослідної роботи (володіння методами збирання первинної інформації;
вміння проводити комплексне і системне вивчення традицій народної
музичної культури із залученням історично-етнографічних та інших наукових
даних; вміння добирати і застосовувати різноманітні типи наукових методів
обробки інформації, здійснювати типологічний і стильовий аналіз зразків
музичного фольклору, їх жанрову атрибуцію і т. ін.), сучасний фольклорист
– професіонал повинен мати здатність створювати фольклорний колектив
(вокальний, інструментальний, вокально-інструментальний), планувати і
прогнозувати його діяльність, реалізовувати на практиці всі етапи
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репетиційного процесу, проявляти лідерські якості. Цю здатність розвиваємо
в студентах за допомогою інноваційних освітніх методів: відтак, практикою
для випускників – фольклористів вже стала самостійна підготовка програми
державної атестації. Випускник сам веде репетиційну роботу із різними
складами виконавців, самостійно добирає учасників власної програми,
основою для якої є матеріали його ж власних фольклорних експедицій. Під
керівництвом випускника студенти – учасники колективу навчаються вільно
відтворювати певні регіональні співочі стилі, він, як керівник, домагається
від учасників ансамблю достовірності у відтворенні особливостей
автентичного звучання народно-музичного твору, природності в сценічній
поведінці, у відтворенні діалектних особливостей мови.

Саме під час підготовки програми державної атестації на здобуття ОКР
«Бакалавр» і «Спеціаліст» випускник відшліфовує свої знання і вміння із
складання програми концертного виступу з використанням елементів
традиційної обрядовості, з орієнтацією на регіональну специфіку народної
традиції, вчиться грамотно використовувати атрибутику, костюм. Усі отримані
під час навчання знання і вміння забезпечують здатність випускника –
фольклориста здійснювати музично-педагогічну і художньо-просвітницьку
(концертну) діяльність (сольно чи у складі фольклорного колективу, а також
у якості керівника колективу – фольклориста – музиканта, практика і
теоретика).

Разом з С. Грицею підкреслимо, що зміцніле виконавське фольклорне
середовище у всіх районах України, навіть у тих, де фольклор вважався
цілком втраченим, створює реальну можливість до відродження
фольклорного генофонду в країні, можливості його передачі наступним
поколінням [2]. Не останню роль в цьому процесі відіграють випускники –
фольклористи КНУКіМ.
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Проблеми збереження та розвитку фольклору в Україні новітньої доби
дискутуються як науковцями-дослідниками так і практиками-
фольклористами. Переживаючи непростий етап свого побутування, фольклор
поступово втрачає свою інклюзивність і переходить із рідного, сільського
середовища до міста, де продовжує своє існування та розвиток у молодіжних
фольклорних коллективах і різноманітних авторських фестивальних і
театральних неофольк-проектах.

Фольклор новітньої доби («той фольклор, що починає формуватися у
недрах культури ХІХ ст., але виходить на поверхню вже в наступному
столітті») називають «урбаністичним» або «постфольклором», зокрема
йдеться про подальший розвиток суспільства, переможний поступ НТР,
розквіт нових інформаційних технологій, прискорення урбаністичних
процесів, що обумовлює дедалі потужніше перетікання до міст сільського
населення, яке відтак переорієнтовується на міські цінності і форми культури.
Завдяки розвитку системи освіти, книгодрукування, появи технічних засобів
масової комунікації у ХХ ст. населення поспіль стає грамотним, а відтак
відчутно зростає цінність професійної, авторської творчості, тоді як ареал
побутування архаїчних та класичних фольклорних творів дедалі звужується,
зменшується й кількість їх носіїв, відбуваються інші необоротні процеси
[1, с. 20].

Погоджуючись із сучасною дослідницею українського постфольклору
Світланою Садовенко, зазначимо, що сьогодні існують різні точки зору на
методи і способи збереження сільської традиції в місті. Індустріалізація й
урбанізація всюди створюють нові соціально-економічні умови, не
сприятливі для збереження традиційного фольклору, за яких останній
потребує цілеспрямованої підтримки і застосування засобів його
«консервації». Ці ж умови викликають народження нових видів побутової
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музики та форм їхнього виконавства, нове соціальне середовище їхнього
поширення. Тому необхідно розглядати усі форми народної художньої
культури як єдину структуру, в якій усе взаємозалежне, взаємообумовлене
[2]. Зупинимося на деяких, на наш погляд, ключових моментах у цьому
питанні.

Безперечно, у процесі збереження і трансляції традиційної
нематеріальної культури України провідну роль відіграють окремі
особистості, які зберігають у пам’яті значний репертуар народних пісень,
легенд, переказів, вміють майстерно їх донести до аудиторії. Говоримо зараз
про майстрів автентичного виконавства України, носіїв і зберігачів
традиційного фольклору, які із задоволенням діляться своїм репертуаром,
спогадами, особливостями виконавства із молодими дослідниками –
фольклористами під час навчальних фольклорних експедицій, або, як вже
неодноразово відбувалося в практиці, – є учасниками фольклорно-
мистецьких імпрез в музеях і навчальних музичних закладах столиці.
Наприклад, можливість поспілкуватися із носіями традиції «наживо» була у
відвідувачів Наіонального центру української культури «Музей Івана
Гончара» на початку 2016 р. під час святкувань ювілею легендарного
ансамблю «Древо» із с. Крячківка, що на Полтавщини. Унікальною була
також можливість записати фольклор від носіїв традиції із с. Козацьке, що
на Чернігівщині, під час відкриття виставки робіт Івана Гончара і концерту
до 105-річчя Майстра в галереї музею.

Ще один варіант збереження і розвитку традиції – використання
фольклорного матеріалу у нових авторських творах сучасних українських
композиторів. За визначенням С. Садовенко, «…український варіант
модернізації культури має відбуватися саме за допомогою традиції, а не
шляхом відмови від неї, як це сталося в більшості західноєвропейських
культур. В умовах постмодерну та постіндустріального суспільства подібний
досвід вкрай необхідний, оскільки дозволяє шукати нових шляхів
культурного розвитку і рятуватися від духовної вичерпаності та
спустошеності доби пізнього модерну й постмодерну» [2]. Унікальною у
цьому сенсі є творчість народної артистки України, Героя України Ніни
Матвієнко. Говоримо, зокрема, про вокальну театралізовану виставу –
концерт «Золотий камінь посіємо» (початок 2000-х рр.) – акцію не лише
мистецької, але й громадської ваги: це було нагадування про українську
духовність, важку історію народу, ствердження непохитності його духу та
неповторності української традиційної музичної культури. Безперечно, цінним
був музичний матеріал цієї програми –українські народні пісні в аранжуванні
Ганни Гаврилець і авторські твори композиторки. Цікавою і на той час
новаторською була також сценографія вистави. Загалом, відзначимо, що ця
моновистава Ніни Матвієнко стала новим кроком у сучасній режисурі етно-
фольк-проектів (додамо, що цей напрямок знайшов свій розвиток у творчості
київського ансамблю української музики «Дніпро» та його солістки
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заслуженої артистки України Олени Кулик: 2003-го року відбулася прем’єра
вистави «Ті, що походять від сонця», оригінальну музику до якої написав
івано-франківський композитор Володимир Павліковський, за основу
музичного матеріалу були взяті автентичні вокальні українські твори,
режисером – постановником вистави був народний артист України Василь
Вовкун).

Зупинимося також на питанні взаємодії фольклору і естрадної музики,
а також популяризації постфольлору засобами масового естрадного
мистецтва. Вероніка Тормахова визначає наступні шляхи і типи такої
взаємодії: 1) обробки народних пісень; 2) цитування музично-фольклорного
матеріалу; 3) створення оригінальних композицій на фольклорній основі –
інтонаціях, звукорядах, текстах, прийомах виконання; 4) сплав національної
манери виконання з інофольклорною [4, с. 8]. В цьому контексті
проаналізуємо роль у популяризації та відносному збереженні (на наш погляд,
скоріше трансформації) традиційних свят та обрядів у Києві, і в цілому в
України, яку відіграло захоплення традиційною культурою лідерів рок-груп
«Воплі Відоплясова» і «Тартак» Олега Скрипки і Славка Положінського.

Смілива ідея поєднати в одному культурному просторі реконструктивні
фольклористичні гурти та рок-групи, що працюють із українським
фольклорним матеріалом (насамперед «ВВ», «Мандри», «Полікарп»,
«Астарта», «ТаРута» та ін.) привернула прихильників цих груп до знайомства
із сільським фольклором. Альбом групи «Тартак», в запису якого взяла
участь фольклорна група «Гуляйгород» на початку 2000-х рр. став вибухом
у молодіжному мистецькому середовищі України: ніколи до цього звичайна
молодь (не фольклористи) не бажала так активно співати автентичні пісні,
які на концертах групи виконуювали і виконують хором разом із солістом
(«А я вчора в куми», «Чорноморець, матінко» та інші). Наголошуємо: в
даному випадку ми не говоримо про псування традиції – автентичні тексти
співалися в народній манері із збереженням усіх фольклорних канонів, вони
були окремою складовою пісень (на рівні із реповими частинами, що іх
виконував соліст). Сучасний музичний рок-супровід надав автентичним
пісням яскравого забарвлення, водночас не зіпсувавши первинність
фольклорних творів. Думаємо, звідси така надзвичайна популярність, яку
здобув на кілька років альбом «Гуляйгород» групи «Тартак».

За ініціативи Олега Скрипки в Києві відбувалися «Вечорниці» (в центрі
сучасного театрального мистецтва «ДАХ», Національному культурно-
історичному заповіднику «Софія Київська», на «Співочому полі» тощо), які
знайшли новий вимір і перетворилися у міжнародний фестиваль «Країна
мрій», головним завданням якого є актуалізація української музики і її
стратегічний вихід в мас-медіальний простір. Це підготовка, накопичення
музичного матеріалу з метою формування і появи якісної масової
української музичної культури. До речі, поштовхом до створення альбому
«Гуляйгород» групи «Тартак» стала саме пропозиція Олега Скрипки виступити
на етно-фестивалі «Країна Мрій – 2005».
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За понад 10 років свого існування фестиваль «Країна мрій» повністю
розмив кордони між виконавцями та глядачами, оскільки і сьогодні виступи
фольклорних колективів відбуваються в невимушеному контакті з глядачем.
Фестиваль з його надзавданням продемонструвати мистецтво українського
фольклору в різних його проявах: від сільських троїстих музик та автентичних
колективів на різних майданчиках, яких не обмежують у часі виступу, даючи
можливість автентичним виконавцям донести своє мистецтво до слухача,
до всесвітньо відомих джазових та рок-колективів, вже зарекомендував себе
як значне явище в мистецькому просторі всієї України,

Говорячі про популяризацію фольклорно-етнографічної спадщини
українського народу саме у театральному мистецькому просторі столиці
України, не можна не розповісти про центр сучасного мистецтва «ДАХ». За
понад 20 років існування такого експериментального театрального осередку,
як «ДАХ», у різноманітності різних художніх і освітніх ініціатив, проб,
помилок і досягнень, чітко простежується певна тенденція, яка стала
творчим кредо художнього керівника Центру, театрального режисера,
мецената і продюсера Влада Троїцького і, власне, естетичним висловлюванням
цілого творчого покоління на межі тисячоліть. Це досвід пошуку
«динамічного синтезу» різних методів акторського й режисерського
мистецтва, а також художніх форм втілення творчого задуму. І одним із таких
джерел, з яких черпається творча енергія й глибинні мислеформи, є звернення
до української музичної традиції, спроба дати нове життя первинно властивій
їй театральності (детальніше про «дахівські» театральні фольк-проекти
«Кам’яне коло» і «Коло життя», здіснені театром у співпраці із відомими
українськими фольклорними колективами «Древо» (керівник Євген
Єфремов) і «Божичі» (керівник Ілля Фетисов), дивіться у дослідженні
І. Г. Сінельнікова [3]).

Зауважимо, що робота з «Божичами» та «Древом» над фольклорними
містеріями стала вдалою спробою Влада Троїцького продемонструвати
невичерпаність та мобільність музичного фольклору України, а також
наштовхнула його на ідею створення відомої вже сьогодні далеко за межами
України фольк-етно-хаос-групи «Даха-Браха», що поєднує у своїй творчості
український музичний фольклор із супроводом на інструментах різних
народів світу. У всьому цьому розмаїтті інструментальних культур, традицій,
авторських концепцій українське народне мистецтво в творчості групи «Даха-
Браха» не втратило своєї первинності, актуальності, неповторності, що
неабияк цікавить глядача, свідченням чого є надзвичайно насичений
гастрольний графік групи в Україні і за кордоном в останні роки.

Ми окреслили лише кілька аспектів заявленої нами теми, яка заслуговує
на різнобічне філософське осмислення. Можемо із впевненістю
стверджувати, що грамотне позиціонування, просування та інтерпретування
української культури – і сучасної, і традиційної, – як усередині країни, так і
поза її межами, може зміцнити та переформатувати українську ідентичність
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в світі, привернути до неї увагу, а за певних умов – створити світову моду на
українське.
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культури і мистецтв

Сучасна культура під впливом глобалізаційних процесів та
інформаційно-комунікативних технологій набуває принципово нових
характеристик, що надзвичайно важко піддаються раціоналізації та
операціоналізації.

Глобалізація, як суперечливе, складне і багатогранне явище,
трансформує старі й окреслює нові концептуальні рамки, породжує чисельні
проблеми і ускладнює їх осмислення з огляду на неоднозначність теоретико-
методологічних підходів та установок.

Динамічність розвитку сучасного суспільства, наявний у ньому рівень
свободи не робить його беззахисним перед чисельними загрозами в діапазоні
від міжнародного до комп’ютерного тероризму, від гібридних війн до
поширення маніпуляційних технологій, що дезорієнтують індивіда відносно
культурних цінностей і моральних норм. Це свідчить про наявність проблеми
деконструкції культури, спричиненої глобалізаційними процесами.

Як відомо, деконструкція поряд з децентрацією, ризоматичністю та
ін. є однією з методологічних установок філософії постмодерну в її новому
способі освоєння світу, культури, мистецтва як тексту. Однак, звертаючись
до проблеми деконструкції культури, ми виходимо з того, що вона, на нашу
думку, постає в двох своїх іпостасях і тому має досліджуватися в двох
напрямках. В першому випадку – це явище, що має місце на глобальному,
глокальному і локальному рівнях функціонування культури. А в другому,
деконструкція може представляти конструктивний шлях осягнення сутності
проблем досліджень культури на сучасному етапі, включаючи аналіз
взаємодії між культурою і суспільством, культурою і технологією,
культурним і економічним есенціалізмом і антиесенціалізмом, організацією
і структурою, текстуальністю та індивідуальним життєвим досвідом.

Деконструкція, як зазначає О. Петровська, це критичний режим
продукування істини в площині дослідження, а в нашому випадку – інтенцій
культури в глобалізованому світі. Подібне критичне дослідження механізмів
функціонування культури спрямоване на відтворення витиснутих
(у фрейдистському розумінні) глобалізацією складників культурної системи.
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Що стосується сучасної культури, то витісненими можуть виявитися цінності
і моральні норми, смислове ядро класичної парадигми культури.

Деконструкція як методологічний принцип дослідження поставлених
проблем передбачає не просто відмову від традиційних дуалістичних
опозицій: природа-культура, природа-суспільство, культура-суспільство,
культура-цивілізація та інші, вона полягає в тому, щоб шляхом їх
операціоналізації (деконструкція пропонує два види останньої) не просто
«зняти» в гегелівському розумінні зазначені опозиції, чи тим паче їх
«подолати», як це пропонується у вульгаризованому марксизмі, а створити
таку «нерозв’язну єдність» (К. Гьодель), яка дозволяє парадоксальним чином
об’єднати навіть не об’єднуване і створити «необ’єднувальну єдність». І саме
досягнення цієї останньої дозволить визначити можливі шляхи подолання
деконструкції культури.

В аспекті розгляду поставленої проблеми виникає необхідність
звернення до напрацювань британського філософа Т. Ілгтона, який вважає,
що питання полягає не в тому, щоб деконструювати опозицію культури і
природи, або іншу, пов’язану з культурою, а у визнанні того, що «культура»
як базове поняття цих опозицій, в сутності своїй є деконструктивною [1, с. 10].
Вчений виходить з того, що етимологія самого поняття, його змістове
наповнення дозволяє розглядати її як діяльність щодо впровадження нових
механізмів взаємодії з природою, яка спрямована на вдосконалення
об’єктивної реальності – природи.

В такому випадку йдеться про те, що культура в її опозиції матеріальної
і духовної, яку поділяє Т. Ілгтон, будучи неомарксистом, вже з доби
античності, деконструктивна в самій своїй сутності. І стверджує, що її
розуміння як духовної діяльності, свідчить про певний семантичний зсув і
містить в собі парадоксальність. Семантичне розгортання поняття культури
філософ розглядає на широкому історичному тлі переходу людства від
сільського до міського життя, від землеробства до розщеплення атома, від
наскального живопису до шедеврів образотворчого мистецтва. Т. Ілгтон
вважає, що в результаті цього процесу ті, хто культивує землю, втрачають
здатність культивувати самих себе за браком часу [1, с. 8]. Таким чином,
подальший розвиток культури внаслідок перетворення її з матеріального
процесу на духовний, породжує певну відстороненість власне самих
продуцентів культури, тих, хто в дійсності дав їй життя, або навіть призводить
до їх дещо принизливого становища, зумовленого втратою приналежності
до культури на духовному рівні.

Подібне твердження, нашу думку, занадто однозначне. Так у Давній
Греції, як відомо, терміном культура ще не послуговуються, а
використовують недиференційоване поняття пайдейя в розумінні єдності
істини добра і краси. У Давньому Римі культура постає як сила, що здатна
оволодіти неокультуреною природою, підкорити її владним можливостям
людини, що і знаходять реалізацію в продуктивній діяльності. Спочатку цей
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термін вживався відносно праці на землі, але згодом сфера його використання
поширилась і на духовно-практичну діяльність людини.

Так, Марк Туллій Цицерон в «Тускуланських бесідах» називає філософію
культурою душі: cultura amini philosophia est. Щоб стати філософом,
необхідно, на його думку, постійно вдосконалювати свої розумові здібності,
плекати розум, обробляти його як селянин землю. Основний зміст культури
Цицерон вбачав у розвитку мисленнєвої діяльності, плеканні «культури духу»,
і залежало таке плекання значною мірою від особистих зусиль окремої
людини, її здатності подолати відстороненість, про яку пише Т. Ілгтон [3].

В той же час, звертаючись до етимології і латинського кореню терміну
«культура», Т. Ілгтон акцентує увагу не на coltere (вирощувати, доглядати,
обробляти), звідки походить culturare (вирощений, оброблений людською
працею, доведений до досконалості), а на «colene» – населяти, захищати,
боготворити і тим самим засвідчує спорідненість слів «colonus»,
«колоніалізм» поняттю культури. Подібний підхід сьогодні, на нашу думку,
набуває особливої ваги в аспекті актуалізації постколоніальних досліджень
на теоретичному рівні і загрози реалізації стратегії постколоніалізму – на
практичному. І така загроза є однією із форм деконструкції культури.

Латинське слово «cultus» з часом отримує значення культу (релігійного,
пізніше особисністного) і тому семантичне поле терміну культури містить
в собі значення авторитету, якому Т. Ілгтон надає негативного забарвлення.
«Культура отримала у спадок величну мантію релігійного авторитету і
завдяки чому набула неприємної схожості з окупацією і навалою, і саме між
позитивним і негативним полюсами знаходиться це поняття» [1, с. 9].
В понятті культура фокусуються проблеми свободи і детермінізму, суб’єкт-
об’єктні відносини, ідентичність та її трансформації, штучне і природне,
активне втручання в природній стан речей і його наслідки в аспекті сприйняття
світу і його зворотного впливу на людину.

Значення поняття культури як культивування вказує на наявність
урегульованості і спонтанності. Культура – це те, що людина здатна змінити,
незважаючи на непіддатливість природи. Однак можливості культури
визначаються особливостями автономно існуючої природи, тобто є
обмеженими подібно до гри на чужому полі. Культура містить у собі
необхідність дотримання правил взаємодії регульованого і некерованого.
А пошук «золотої середини» між дотриманням правил і повною відмовою
від будь-яких культурних умовностей або їх ігнорування відображає
протистояння свободи і детермінізму

Той факт, що «культура» (подібно до «природи») може бути описовим
і оцінювальним терміном, означуючи і те, що в дійсності еволюціонувало, і
те, що тільки містить можливість подібної еволюції, заперечує детермінізм,
залишаючи місце спонтанності. Людина є не тільки продуктом середовища,
яке її оточує, а це останнє представляє не просто матеріал для довільного
створення людиною самої себе, плекання своєї «культури духу». А поняття
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«культура» містить у собі конфлікт між «робити» і «зробити», а відтак і між
раціональністю і спонтанністю, І тому культура «дивним чином поєднує
стихійність й розрахунок, свободу й необхідність, ідею раціонально
вибудуваного проекту з ідеєю спонтанності, незапланованості» [1, с. 13].

Напевно, одне з найкращих в історії філософської думки осмислень
поєднання свободи і детермінізму належить Ф. Ніцше, який писав: «В людині
тварь і творець поєдналися воєдино: в людині є матеріал, уламок, глина, бруд,
нісенітниця, хаос, але в людині є також творець, скульптор, твердість молоту,
божественний глядач і сьомий день – розумієте ви цю суперечність? І чи
розумієте ви, що ваше співчуття стосується «тварного в людині «, до того,
що повинно бути сформовано, зламано,… розірвано, обпалено, загартовано,
очищено, – до того, що страждає і повинно страждати? [2, с. 346]. Розуміння
того, про що пише німецький філософ чи, принаймні, спроба подібного
розуміння, дозволить наблизитися до осмислення феномену, означеного як
«деконструкція культури».
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Перформанс є складовою візуального мистецтва, що базується на
специфічному виді впливу для передачі інформації, оскільки оперує
образами, а його зміст читається між рядків. Разом з новітніми технологіями
й інноваційними провокативними актами перформанс перетворює
репрезентацію на твір сучасного мистецтва. Дії митців спрямовані на те,
щоб у глядача на основі певної, побаченої на власні очі, дії сформувалась
думка, максимально близька до необхідної про реалії сучасного світу.

Мистецтво, що є ніби вміщене в прямокутник екрану, сцени, картини
тощо [2] і переповнене цитатами, перебуває зараз у пошуку нових перспектив
розвитку. Тому перформанс розглядається митцями останні сто років як
стимулятор творчості й джерело натхнення, оскільки є «живим мистецтвом»
(Live Art) і «вивчає простір, в якому з’являється людина» [5, с. 163].

Завдяки полівекторності й суперечливості перформанс широко
відтворює дійсність. Своїми нестандартними образами, спонукає
мисленнєву й понятійну систему до аналізу сучасного світу і місця людини
в ньому. Метою художнього перформансу є провокативна і епатажна
поведінка, що дозволяє, порушуючи загальноприйняті норми, викликати
відповідні психоемоційні стани у глядачів та учасників [4, с. 34]. Своєму
впливу і неповторним враженням перформанс завдячує щирості й правдивості
дій, виконаних наживо [5, с. 161], оскільки людині властиво вірити тільки в
ту правду, яку бачив очевидець.

Є. Морозова, В. Романюк, Я. Шумська у своїх дослідженнях дійшли
висновку про те, що перформанс існував завжди [3; 4; 5]. Починаючи з
архаїчних ритуалів і завершуючи сучасними концепціями, у перформансі
використовується «антидія» як головний прийом впливу на адресата. Досвід
і знання, отримані в результаті мистецьких експериментів, мають широке
застосування не лише в музиці, образотворчому мистецтві, театрі, спорті,
але й неабиякі перспективи в медицині, психології тощо.

Серед найяскравіших фігур, що вплинули на розвиток перформансу,
варто назвати М. Дюшана, Ф. Т. Марінетті, Дж. Полака. Їхні експерименти на
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початку ХХ ст. склали основу «золотого фонду» й створили сучасний
«стрижень» провокативного мистецтва. Піонери перформансу намагалися
своїми діями розворушити добропорядну публіку, залучити глядачів в дію,
що відбувається на сцені. Їх нововведена симультанність, «народжена в
імпровізації, блискавичній інтуїції, вражаючому визначенні актуальності
разом з несподіваністю, визначили цінність твору [1, с. 33]. Ів Кляйн своїм
«Театром порожнечі» привернув увагу до простору, в якому перебуває людина,
і який змінюється завдяки її присутності [1, с. 180].

Свою назву перформанс отримав у США в 1952 р. – так називалась
робота Дж. Кейджа «4’33”» – «твір у трьох частинах, під час виконання якого
звуки навмисне не відтворюються» [1, с. 157]. Пізніше в музичному
просвітництві з’явилися сміливці, які дивували публіку своїми
ексцентричними знахідками: використовували в якості соліста друкарську
машинку, виступаючи, поєднували відеозапис із оркестровим звучанням,
музиканти симфонічного оркестру несподівано посередині виконання
починали співати на повний голос, танцюристи виконували номер на сцені,
яка обертається.

Вся історія мистецтв – це досвід переживань, напруженого
спостереження за природою і людським тілом. А в період панування
постмодернізму (70–90-ті роки) – це ще й відверті публічні експерименти з
тілом. Часом – безглузді екзекуції, іноді – з далекоглядним майбутнім, як
це стало очевидним у кіпріота Стеліоса Аркадіо (Stelios Arcadiou) зі
сценічним псевдонімом Стеларк (Stelarc).

Перші експерименти художника-перформера були присвячені стійкості
й витривалості людського тіла до болю. Пізніше Стеларк зацікавився
альтернативною анатомічною архітектурою й біотехнологіями. За
допомогою біоінженерії було вирощено й хірургічним шляхом
трансплантовано йому третє вухо [6], яке він залюбки демонструє на кожному
своєму виступі в себе на лівій руці. Перформер на цьому не зупиняється –
він втілює в життя кіборг-ідею. Третя його рука в перформансі могла, як і
справжні дві, реагувати на імпульси головного мозку.

Останнім часом серед перформансів з’являються екосерії, що
привертають увагу до недоторканої природи, адже людина є її невід’ємною
частиною. У своєму проекті «Дякую вам» (The Thank You Project) дерева у
співпраці з британським художником Тімом Ноулесом (Tim Knowles)
малюють власні твори.

Таким чином, перформанс, завдяки своєрідним засобам виразності,
інноваційним знахідкам і новітнім технологіям формує спрощене уявлення
складної культурної ситуації сучасного світу. Нововведення у вигляді антидій
і провокацій, що застосовують митці перформансу в своїх творах, спрямовані
на привертання уваги до мистецтва й важливих явищ у суспільстві в простий
і доступний спосіб для сприйняття людини на буденному рівні.
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В сучасних умовах реформування вищої освіти за європейським
стандартом, а саме за Болонською системою, яка представляє один з
найвизначніших і найстаріших університетів Європи, стає актуальним
дослідити історичний зв’язок вітчизняної освіти з європейською.

В українській історіографії питанням становлення, розвитку традиційної
освіти, впровадженням деяких елементів європейських стандартів, зокрема
грецько-візантійського та західноєвропейського (латинського) варіанту,
присвятили свої праці ряд дослідників, починаючи з кінця XIX ст. Першими
публікаціями, що характеризували процес становлення освіти у вищих
навчальних закладах України, були видання професора Київської духовної
академії В. Аскоченського «Киев с древнейшим его училищем Академиею»,
яка видана ще 1895 року, робота професора Київської духовної академії
М. Петрова «Киевская академия во второй полонине XVII в.», надрукована в
Києві 1895 р., праці професора Київської духовної академії С. Голубєва
«История Киевськой духовной академии. – Вып. 1. Период до-могилянский»
та «Киевськая Академия в конце XVI и начале XVIII века». Проблеми
шкільної освіти у XVI – XVII ст. в українських та білоруських землях та
запровадження елементів європейської вищої освіти досліджував відомий
історик церкви та освіти К. Харлампович у своїй роботі «Западнорусские
православные школы XVI и начала XVII века», що вийшла у Казані 1898 р.
В цій роботі автор всебічно дослідив організацію освіти в братських школах
за період 1586–1633 років, зокрема в Львівській, Віленській, Луцькій та
Київській школах. Також цій проблематиці присвячена праця професора
Київської духовної академії Ф. Титова «Стара вища освіта в Київській Україні
кінця XVI – поч. XIX в.», яка видана в Києві 1924 р., та робота історика
церкви, освіти, культури В. Біднова «Школа і освіта на Україні», що
ввійшла до колективного курсу лекцій «Українська культура» за редакцією
Д. Антоновича [5, с. 267–268].

З історіографії другої половини XX ст. можемо відзначити дослідження
діяльності братств у галузі народної освіти та видавничої справи у роботі
історика освіти Є. Мединського «Братські школи України і Білорусії в



215

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

XVI–XVII ст.» та у праці Я. Ісаєвича «Братства та їх роль в розвитку
української культури XVI–XVII ст.». Період становлення вищої освіти
вУкраїні досліджував відомий український науковець З. Хижняк у своїй праці
«Києво-Могилянська академія». Історію Київського колегіуму виклав
В. Микитась в роботі «Давньоукраїнські студенти та професори».

В сучасній історіографії окремого дослідження, що стосується питань
впровадження західноєвропейського стандарту освіти в національну не має,
лише вкраплено розглянута проблема у фундаментальному дослідженні з
історії України відомим істориком, професором Національного університету
«Києво-Могилянська академія» Наталією Яковенко у праці «Нарис історії
середньовічної та ранньомодерної України» [4, с. 292–300]. Тому актуальним,
на наш погляд, є аналіз процесу євроінтеграції освітніх українських проектів,
які склалися у період великих культурних епох Відродження, Просвітництва,
Модерну та ін. Початковими формами цього процесу було здобування освіти
в Європі, формування нових філософсько-світоглядних педагогічно-освітніх
проектів українців, які зберегли українські традиції, будучи за її межами.

Першими європейськими університетами, що з’явилися в XI–XIII ст.,
були Болонський, Оксфордський, Паризький (Sorbonne) та ін. Вони створили
основу європейського стандарту освіти, що складалася з природничо-
гуманітарних дисциплін.

Провідним у цій системі став італійський Болонський університет
(Universitadibologna, скорочено UNIBO), найстарший за віком вищий
навчальний заклад Європи, заснований 1088 р. для вивчення юридичних наук
молоддю з різних країн. У XII-XV ст. Болонський університет став центром
інтелектуального життя в Європі і користувався великою популярністю.
У ньому навчалися видатні особистості Європи, зокрема Ф. Петрарка,
М. Коперник, Д. Аліґ’єрі, Е. Роттердамський [2] та ін., у колі європейських
інтелектуалів є відомими й видатні українські гуманісти епохи Відродження.

Середина XIV ст. позначилася активізацією навчання української молоді
в європейських університетах. Упродовж XIV–XVIII ст. майже п’ять тисяч
українців і білорусів навчалися в зарубіжних вузах. Починаючи з XV ст.,
провідні європейські університети – Болонський, Краківський, Падуанський,
Празький – у списках студентів поряд з їх іменами засвідчували й їх
походження: «Russicus», «Ruthenes», «Roxolanus». Починаючи з XVI ст.,
навчальний інтерес молодих українців поширився на вищі школи Німеччини,
Швейцарії, Франції [1, с. 34]. Як результат зазначених освітніх процесів
відбулося поповнення європейської культурної еліти високоосвіченими
українськими інтелектуалами, які виявилися не лише здатними освоїти
гуманістичні ідеї того часу, а й відіграли певну роль у розбудові
західноєвропейської культури.

Одним з перших дослідницьку зацікавленістьгуманістичною культурою
в Україні XV–XVI ст. виявив вихованець Краківського і Болонського
університетів, доктор медицини і філософії Ю. Дрогобич-Котермак
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(бл. 1450–1494 рр.). 1481–1482 рр. він був призначений ректором
Болонського університету медицини та вільних наук [3, с. 83]. Саме тут була
написана латинською мовою його праця «Прогностична оцінка поточного
1483 року магістра Юрія Дрогобича з Русі, доктора мистецтв і медицини
Болонського університету». До наших часів вона збереглася у вигляді
рукопису німецького гуманіста і історика Г. Шеделя, який дав їй високу
наукову оцінку. Ця праця стала першою українською друкованою книгою,
яка вийшла в краківському кириличному видавництві Ш. Фіоля. Наукова
діяльність Ю. Дрогобича була відомою багатьом європейським вченим, і
досі його праці зберігають бібліотеки і архіви багатьох країн Європи.

Поряд з Ю. Дрогобичем стояли імена ряд інших українських гуманістів,
зокрема поета П. Русина, професора, очільника кафедри і викладача римської
літератури Краківського університету. Своєю творчістю він відстоював
свободу совісті, людську гідність і вважав, що людина має вшановуватися
не за багатства й титули, а за розум та духовні чесноти. Звертаючись до
проблеми державного правління, наголошував, що правитель має захищати
права громадян і дбати про їх добробут.

До видатних гуманістів належить і С. Оріховський-Роксолан (1513–
1566 рр.). Це була людина енциклопедичних знань, якого в Західній Європі
називали «українським Демосфеном» та «сучасним Цицероном». Навчався
С. Оріховський у професорів Краківського, Віденського, Віттенберзького,
Падуанського і Болонського університетів. Він володів давньогрецькою,
давньоєврейською, латинською, багатьма західноєвропейськими мовами.
Відомими його творами є «Про турецьку загрозу», «Про відступництво
Риму», «Про природне право» [3, с. 206] та ін. Праці С. Оріховського в
Західній Європі були популярними, неодноразово перекладалися і
перевидавалися. Патріот свого народу, він постійно захищав його культурно-
духовні традиції, його героїчне минуле. Першоосновою природного права
С. Оріховський вважав мораль та вияви доблесті, гідності, справедливості,
чесності.

Масштабне входження європейських реформаційних проектів в освіту
України відбулося на основі братських релігійних формацій, зокрема
Львівське (Успенське) братство (1544), яке відкрило братську школу, 1586 р.
започаткувавши її статут «Порядок шкільний». Острозький слов’яно-греко-
латинський колегіум (1576) був одним з перших вищих навчальних закладів
гуманітарного спрямування. Побудований за типом західноєвропейського
навчального закладу, але православного напряму системи «сім вільних наук»,
дослідники називали його по-різному: «училищем греко-слов’янским»,
«грецьким колегіумом», «тримовним ліцеєм», «академією» [1, с. 50–51].

Замойська академія (1594) була вищим навчальним закладом із трьома
факультетами «вільних мистецтв», права, медицини, теології [4, с. 298].
Львівська академія з правами університету утворена 1661 р. указом короля
Яна II Казимира, який надав єзуїтській львівській колегії статус академії і
права університету.
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У результаті об’єднання Київської братської та Лаврської шкіл 1632 р.
була створена Києво-Братська колегія. 1658 р. за Гадяцьким трактатом їй
було надано статус академії. Пізніше цей статус був підтверджений
російськими царями Іваном V (1694) та Петром I (1701), коли українські
землі опинилися у складі Московського царства [1, с. 147].

 За часів існування вище вказаних закладів освіти було підготовлено
багато відомих вчених, державних, культурно-релігійних діячів. Вони сприяли
формуванню наукової високоосвіченої еліти України, йдучи назустріч
процесам інтеграції України до європейського світу.
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