
1

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І
МИСТЕЦТВ

«УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ»

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

м. Київ, 7–8 квітня 2016 р.
Частина IІ

Присвячується 45-річчю
кафедри філософії

Київського національного університету
культури і мистецтв

Київ – 2016



2

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

УДК 008.001.76+316.4.063.3 (477) (4)
ББК 71.4 (4Укр)
У 450

Редакційна колегія: Карпова Людмила Олександрівна – кандидат
педагогічних наук, професор кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності
КНУКіМ, заслужений працівник культури України, Кириленко Катерина
Михайлівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
філософії КНУКіМ, Петрова Ірина Владиславівна – доктор
культурології, професор, завідувач кафедри культурно-дозвіллєвої
діяльності КНУКіМ, Проскуріна Марія Олегівна – кандидат економічних
наук, доцент кафедри шоу-бізнесу КНУКіМ, Слівінська Аліна Францівна
– кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії КНУКіМ,
Чайковська Олена Антонівна – кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри комп’ютерних наук КНУКіМ

Рекомендовано до друку
Вченою радою Київського національного університету культури і

мистецтв (протокол №23 від 28 березня 2016 р.)

Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні
процеси в сучасній культурі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич.
конф., м. Київ, 7–8 квітня 2016 р. – Київ : КНУКіМ, 2016. – Ч. II. –
192 с.

Автори опублікованих статей несуть повну відповідальність за
достовірність викладеного матеріалу, за правильне цитування джерел,
посилання на них та за інші відомості.

Думки авторів можуть не збігатися з позицією упорядників та
редакторів.

© Київський національний університет культури і мистецтв, 2016



3

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 3. КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ ЯК ЧИННИК
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
БЕЗКЛУБЕНКО С. Д.
РОЛЬ МИТЦІВ І ТРАДИЦІЙНИХ МИСТЕЦЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ
В УМОВАХ ДОМІНУВАННЯ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ   11

БЕРЕЗНЮК Т. О.
МУЗЕЙНИЙ ПРОСТІР ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ   19

БОСИК З. О.
ОХОРОНА НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ)   22

ВАСИЛЬЧЕНКО Л. Л.
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПАРКОВОЇ КУЛЬТУРИ   25

ВОЛОВАТОВА А. О.
АРТ-ТЕРАПІЯ: МИСТЕЦТВО ЖИТТЯ   28

ГРИГОРЧУК В. Т.
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ   31

ГОНЧАРОВА О. М.
ПОЛІТИЧНЕ КРАСНОМОВСТВО ДАВНЬОГО РИМУ
В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ: ЦИЦЕРОН   35

ДАНИЛЕНКО О. В.
ТРАДИЦІЇ ПРАДАВНЬОГО СХОДУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ГОТЕЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА   37

ЗАЙЧЕНКО О. Г.
КУЛЬТУРНА ДИФУЗІЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ ЯК СУБКУЛЬТУРИ
В СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО   41

ЗЕЛЕНСЬКА Л. М.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   46



4

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

КАРПЕНКО О. А.
ПРОГНОЗУВАННЯ СУЧАСНИХ РИЗИКІВ РОЗВИТКУ
КУЛЬТУРИ У КРАЇНАХ З РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ   49

КАРПЕНКО С. В.
ІНДУСТРІЯ РОЗВАГ – СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ   52

КИЛИМИСТИЙ С. М.
СОЦІОКУЛЬТУРНА ПРАКТИКА ЯК ПОНЯТТЯ   55

КОСТЮКЕВИЧ В. П.
КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРКІВ УКРАЇНИ   59

КОТ Г. М.
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ДОЗВІЛЛЯ   62

ЛІСОВА І. В.
БІБЛІОТЕКА В СИСТЕМІ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ   66

ЛЮБЧЕНКО О. М.
АРХІТЕКТУРНИЙ НАПРЯМОК ФОРМОУТВОРЕННЯ
В ПАРКОВОМУ МИСТЕЦТВІ   69

НЕЧИПОРЕНКО Л. В.
ДОЗВІЛЛЯ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ   73

НІКУЛІНА Л. О.
СПОРТИВНІ КЛУБИ ЯК СКЛАДОВА ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ   76

ОБОРСЬКА С. В.
СПЕЦИФІКА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ У МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ   79

ПЕТРОВА І. В.
КЛАСИФІКАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ
В СУЧАСНОМУ СВІТІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ   82

ПОПЛАВСЬКА А. В.
ДАРООБМІН ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ МЕХАНІЗМ
У КОНТЕКСТІ ФЕНОМЕНУ ГОСТИННОСТІ   85



5

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

ПОПЛАВСЬКА А. В.
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
РЕСТОРАННОГО СЕРЕДОВИЩА   88

ПРОСАНДЄЄВА Л. Є.
РОЗВИТОК САМОЦІННОСТІ ДИТИНИ В ПРОЦЕСІ
КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   91

СІРА Я. Г.
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ   95

СНІГИРЬОВА Л. М.
ТУРИЗМ: ЗАГРОЗА ЧИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ   98

СОЛОНЕЦЬ Ю. С.
ДОЗВІЛЛЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ:
УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 102

СПІВАК М. В.
МУЗЕЙ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА
ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 106

СТОЯН С. П.
УКРАЇНСЬКЕ АУДІО-ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 110

ТЕЛЕУЦЯ В. В.
НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК ДЖЕРЕЛО
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ ЕТНОРЕГІОНІВ УКРАЇНИ 113

ТКАЧЕНКО А. М.
СПЕЦИФІКА ДОЗВІЛЛЄВИХ ФОРМ РОБОТИ З ІНВАЛІДАМИ
В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 116

ФЕДОРЕНКО О. Ю.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ
ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ 119

ХАСАНОВА І. М.
ЄВРОПЕЙСЬКА ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВА ҐЕНЕЗА
УКРАЇНСЬКОГО САКРАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ 121



6

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

ШЕВЧЕНКО М. О.
УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ IV ІНДУСТРІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 124

СЕКЦІЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ЗМІ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ.
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ

БОРОВИК Р. С.
СУЧАСНА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ 129

БОРОДКІНА І. Л.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ WEB-ДИЗАЙНУ
ПРИ СТВОРЕННІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 132

БУЛИГА К. Б.,
БУЛИГА О. А.
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
У СОЦІО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ 136

ГОЛОВАЧ Н. М.
ВПЛИВ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ НА КУЛЬТУРНУ
СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ 140

ГОРБАНЬ Ю. І.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В СФЕРІ КУЛЬТУРИ – ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ 143

ГУМЕНЮК А. А.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІМІДЖУ
 УКАРАЇНИ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ В ЄС 147

КОМАРНИЦЬКА Л. А.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗМІ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 150

МАТВІЙЧУК О. Є.,
ЗОТОВА В. А.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
БОРИСА ГРІНЧЕНКА: ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ 153



7

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

МЕЛЬНИК І. Ю.
ІТ-РІШЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ
У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 156

ПАШКЕВИЧ М. Ю.
ФЛЕШМОБ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРФОРМАНСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 159

САБАДАШ Ю. С.
РОЛЬ МАС-МЕДІА У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ
(У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ УМБЕРТО ЕКО) 162

СОПОТНИЦЬКИЙ В. В.
ВІРТУАЛЬНА ПОСЛУГА ЯК ВАЖЛИВА КОМПОНЕНТА
ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ 165

СТРАТЮК В. І.
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РЕЛІГІЙНУ
КОМУНІКАЦІЮ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 168

ТРАЧ Ю. В.
КОМП’ЮТЕРНІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЧИННИК
ВІРТУАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ 172

ТРЕТЯК О. В.
НОВІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ КАДРІВ В ГАЛУЗІ НАУКИ 175

ТКАЧЕНКО К. О.
СОЦІАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 177

ТКАЧЕНКО О. А.
WEB-РЕСУРСИ ЯК ШЛЯХ ДО СВІТОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОСТОРУ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ 180

ТКАЧЕНКО О. І.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ
ФАХІВЦІВ ДЛЯ СФЕРИ КУЛЬТУРИ 183



8

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

ХЛИСТУН О. С.
ПЕРЕВТІЛЕННЯ АКТОРА: ТІЛО, ДУША, СВІДОМІСТЬ 186

ЩУРУК В. М.
РОЗРОБКА ЄДИНИХ СТАНДАРТІВ БАЗОВОЇ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ 190



9

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

СЕКЦІЯ 3

КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ ЯК ЧИННИК
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ



10

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ



11

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

РОЛЬ МИТЦІВ І ТРАДИЦІЙНИХ МИСТЕЦЬКИХ
ІНСТИТУЦІЙ В УМОВАХ ДОМІНУВАННЯ
КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ

Безклубенко Сергій Данилович,
доктор філософських наук, професор

Київського національного університету
культури і мистецтв,

заслужений працівник культури України

Існує чимало легенд про рукописи. Михайло Булгаков, наприклад
вигадав міф про те, ніби вони не горять. Хоча від часів Гоголя усім добре
відомо, що це неправда. Автор іншої легенди – Пушкін, який хвалився тим,
що хоч «не продается вдохновенье, но можно рукопис продать».

В спробі не так перевірити правдивість пушкінського вірша, скільки з
метою з’ясувати, як діє система книговидання у США, один дотепний
американський журналіст здійснив експеримент. Він передрукував чужу, але
вже надруковану книгу, до того ж відзначену Дипломом Національної
Книжкової Номінації, поставив під «рукописом» свій автограф і відіслав
14 видавцям, троє з яких, до речі, уже публікували його власні роботи.
Результат виявився приголомшливим: ніхто з видавців не розпізнав уже
опублікованої, до того ж премійованої книжки, проте всі відмовили у
виданні. Деякі при цьому порекомендували знайти посередника, так званого
літературного агента. Деякі зажадали передоплати – тільки за те, що
ознайомляться з рукописом, тобто прочитають його.

Професор Барбара Кіббс, яка переповіла цей випадок, використала його
як приклад того, як змінилася на гірше доля письменника і взагалі митця в
епоху домінування культурних індустрій, заснованих на високих технологіях.
Проте насправді «корінь зла» не в самих по собі технологіях а в способі їх
використання, не в самих по собі культурних індустріях, а характері їх
економічного функціонування.

Технологія – це всього-навсього логіка техніки. Подібно до того як
гносеологія – це логіка пізнання, а ідеологія – логіка ідей. Як така технологія
вона нейтральна щодо змісту творчості, проте вона далеко не «байдужа»
щодо форми. Усвідомлена у своїй закономірності логіка техніки певного
виду мистецтва стає основою творчого методу і визначає його з професійної,
так би мовити «ремісничої», сторони; будучи втіленою у творі, технологія
визначає його стилістичну домінанту.
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Над те – технологія дозволяє істотно змінити статус мистецтва. Досить
подивитись на те, що сталося з музикою впродовж останніх кількох десятків
років. Якщо раніше музичні твори існували невіддільно від автора чи
виконавця (якщо не брати до уваги нотні записи, які власне не являються
мистецькими творами, але тільки їх проектом, на зразок архітектурних
проектів, що не становлять собою приміщень), то тепер завдяки електронним
технологіям музичні твори (пісні, награні, опери, хореографічні та драматичні
вистави) можуть існувати і поза межами часу їх виконання, Більш того: високі
технології розширили та збагатили творчу палітру композиторів, які тепер
можуть уже не писати, як раніше, а безпосередньо створювати музичні твори.
Ще більше: з’ясувалося, що таки всупереч самонадійному Пушкіну музику
таки перевіряють алгеброю. Яскравий приклад цього – випадок що стався
років з десять тому на симпозіумі моцартознавців у Великобританії. Серед
інших, відомих та маловідомих творі композитор там був виконаний
цілковито нібито невідомий твір, і з цим стався курйоз. Знавці визнали, що
за всіма ознаками той твір належить Моцарту, а з’ясувалося, що його
насправді створи комп’ютер за створеною програмою на основі вивчення
алгоритму творів Моцарта.

Але крім цього, загальнотеоретичного творчого плану, у відношеннях
мистецтва, тобто митців, і технології, є ще й інший надзвичайно важливий
аспект – доступність технології для митців. При чому «доступність» у
двох планах – пізнавальному (наскільки митці здатні, спроможні освоїти
інноваційні технології з тим щоб застосувати у своїй творчості) та
прагматичному (наскільки відкритий митцям доступ до новітніх технологій).
Не важко побачити, що перше залежить цілком від інтелектуальних
здібностей творців, а друге – від того, у чиїх руках перебувають досягнення
технології.

Саме в цьому другому аспекті відбулися в останні століття кардинальні
зрушення.

Коротко розглянемо їх.
Почнемо з того, що від самого виникнення культурного виробництва

(у вузькому розумінні цього поняття – як виготовлення предметів
культурного, духовного, в основному чи переважно, призначення – основними
прикметними рисами їх були одиничність виробів (зрідка невелика кількість
копій) та постійність технології виготовлення. Так тривало по суті до кінця
ХV-го ст. –часу винайдення друкарських машин, використання яких поклало
край писанню як методу виготовлення закінченого твору та переписуванню
як способу поширення його копій.

Сказане залишається вірним і в наш час щодо невеликого числа країн,
яких мало за торкнула так звана «індустріальна революція». Нагадаю, що
індустріальна революція – термін яким в історичній науці означується період
швидкого переходу економіки європейських країн та США на промислові
(індустріальні) засади .
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Надалі невпинний розвиток техніки та технологій, широке застосування
їх не лише у «матеріальному», але й у «духовному» виробництві, зокрема у
різних галузях культури, в т. ч. художньої, мало своїм наслідком своєрідний
«промисловий переворот» і у цій сфері. Галузі культури, у яких промислові
методи виробництва творів набули особливого поширення (книгодрукування,
радіо, телебачення, кіно та деякі ін.), за аналогією до подібних галузей
матеріального виробництва дістали назву культурних індустрій.

Слово «індустрія» (походить від латинського industria, що означає
старанність, ретельність, діяльність) у нас зазвичай вживається як синонім
слова промисловість: «індустріалізація народного господарства»,
«індустріальна держава», «важка індустрія» тощо.

Науковий термін «індустрія» – має дещо відмінний і цілком певний
предметний зміст. Поняття індустрія у політичній економії використовується
для означення особливої форми організації праці у суспільному виробництві,
яка ієрархічно рядоположна з такими добре відомими соціально культурними
інституціями як кооперація, мануфактура, фабрика.

Якщо кооперація (лат. co-operаtio – співпраця) являє собою просте
поєднання зусиль виконавців у виготовленні певного продукту, мануфактура
(«ручне виробництво») – сукупне використання різних умінь та зусиль
окремих виробників, кожний з яких виконує тільки певну операцію при
спільному виготовленні продукту, а фабрика – систему керованих людьми
машин, які виконують значну чи й переважну частину того, що являло собою
предмет ручних операцій у мануфактурі, то індустрія – це новий, технологічно
більш високий рівень використання складніших механізмів, що виконують
колишню ручну роботу в автоматичному (робототехніка) та напівавтома-
тичному режимі.

Аналогічні форми суспільної організації праці історично відомі і в
галузі культурного виробництва, зокрема – художньому. Ось приклади – перші
малярські майстерні, у т. ч. й іконописні, являють собою приклад кооперації,
подібно як і хор, що співає в унісон, театр – й по досі являє собою не що
інше, як зразок мануфактурного виробництва, подібно як і багатоголосний
хор, а кіностудії – яскравий приклад фабричного виготовлення художньої
продукції, (вони іноді так і називались: наприклад, одеська кінофабрика),
сучасні телевізійні студії – зразок індустріального виробництва екранних
творів.

Термін індустрія у зв’язку з виробництвом предметів культурного
призначення  вперше застосували http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=
Макс_Хоркхаймер&action=edit Макс Хоркхеймер та Теодор Адорно у
спільній праці «Діалектика просвітництва», яку вони написали ще 1944 р. в
Америці, а видали 1947 р. у Голландії [3]. Англійський її переклад був
здійснений з другого видання 1969 р. [5, с. 144] З цього ж видання здійснений
російський переклад 1997 р. [3]

Загальний смисл назви їх твору – «Діалектика Просвітництва»
відкривається в тому, як автори інтерпретують «Просвітництво» – епоху, що
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її було прийнято вважати початком Нового часу в європейські історії.
«Просвітництво» ж вони тлумачать як еру раціоналізму, що прийшов на зміну
міфології та ірраціоналізму; «діалектику» ж « просвітництва» вбачають у
його «самозапереченні»: саморуйнуванні та перетворенні на свою
протилежність. Неважко зрозуміти, що логічною протилежністю просвіти є
обскурантизм. Цим, вочевидь, пояснюється і вибір назви для третього
розділу їхньої праці, а саме: «Культуріндустрія. Просвіта як обман мас».

«Розділ «Культуріндустрія», – писали автори в передмові ще до
першого видання книги, – демонструє регресію просвітництва до ідеології,
яка знаходить своє зразкове втілення у кіно та радіо. Просвітництво полягає
при цьому насамперед у калькулюванні впливу техніки виготовлення та
поширення (продуктів культурного призначення. – С. Б.); за своїм власним
змістом ідеологія вичерпується ідолотризацією існуючого та тієї влади,
якою контролюється ця техніка» [3, с. 14].

За іронією історії, праця, про яку йдеться (відтак, звісно, й ідеї,
викладені в ній) тривалий час після її першої публікації залишались по суті
поза увагою як широкої громадськості, так і вузького кола науковців та
філософів. Однак під час цієї своєрідної – впродовж чверті століття! – паузи
явище, означене терміном культурні індустрії розрослося, зміцніло і набрало
великої сили впливу на всі сфери суспільного життя: з’явився цілий ряд
особливих галузей суспільного виробництва, які набули загального означення
культурні індустрії.

Культурна індустрія – це сучасна, заснована на використанні новітніх
інформаційно-компютерних технологій форма суспільної організації праці
у виробництві продуктів, призначених для культурного споживання [1].

Прозорливе твердження франкфуртських філософів, що природа
культурної індустрії не міняється від того, за якого режиму – демократії чи
диктатури – вони функціонують: їх місія – утвердження пануючої ідеології
та заснованого на її засадах суспільно-політичного ладу – знаходить
підтвердження і сьогодні: Інститути культурної індустрії породжені владними
відношеннями, які існують у даному суспільстві, і їх місія невідрізнима від
місії будь-якої іншої панівної у даному суспільстві системи – підтримка
ідеології у тоталітарному суспільстві чи видобування надприбутків в епоху
панування ринкових відносин.

Проте найважливішими ознаками залишаються розуміння культури як
сфери особливого роду діяльності – масове виробництво благ у матеріальній
формі, але призначених не для фізичного, а духовного споживання . Продукти
культурного виробництва у вужчому розумінні відрізняються від інших
насамперед і головним чином тим, що вони є текстами, тобто сукупністю,
системою певних знаків і значень, призначених для їх прочитання,
розшифрування.

Впродовж століть на культурну, особливо мистецьку, творчість
дивились як на унікальний, подивугідний, загадковий, у чомусь таємничий та
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незбагненний акт. Не всі наважувалися – аби ненароком не впасти у
блюзнірство – навіть назвати процес створення мистецьких предметів
виробництвом. Так, видатний діяч російського театрального мистецтва
М. Ульянов уже наприкінці ХХ ст. соромив мистецтвознавців: «Останнім
часом, – говорив він на широкому зібранні представників театральної
громадськості, – дедалі частіше доводиться чути, як складне й високе
сценічне мистецтво називають «виробництвом». Стидно, товариші!»

Наявність у деяких галузях духовного виробництва (театр, малярство,
музикування та ін.) очевидних фактів поділу праці у процесі спільного
виготовлення культурного продукту, що достоту нагадує організацію праці
у «звичайному» виробництві, не бралась до уваги. Вони розглядалися як
винятки, що покликані підтверджувати правило. Вважалось, що у мистецькій,
взагалі «духовній» сфері кожний твір є завідомо унікальним продуктом однієї
і ї творчої особистості.

Проте соціокультурний, іншими словами цивілізаційний, розвиток
суспільств, спочатку у Європі, а далі й в інших частинах світу, та пов’язані з
ним технічні й технологічні новації, які швидко слідували одна за одною у
всій економіці, а особливо у галузі комунікацій (сферах транспорту та
зв’язку), радикально революціонізували також спосіб виробництва та
поширення предметів духовного, зокрема культурно-мистецького,
призначення. У період між двома світовими війнами виникла, заснована на
технічних засадах бездротового зв’язку, радіоіндустрія. Після Другої
світової війни індустріалізація процесів виготовлення продуктів культурного
призначення набуває зростаючого розмаху. У сфері культури виникають нові
сектори промислового виробництва, зокрема такі як телебачення та похідні
від нього, засновані на електронній технології; переживають справжній
розквіт» комп’ютерні дисципліни», набуває поширення виробництво звуко-
та відеозаписувальної і передавальної техніки.

Історії догідно було зазначений соціокультурний процес тісно пов’язати
із бурхливим розвитком товарних, притому капіталістичних, відносин.
Внаслідок цього продукти духовного, зокрема культурно-мистецького,
призначення дедалі більше втягувалися у властивий капіталізму товарообіг,
і над ним «наросла» ще одна своєрідна надбудова – рекламна індустрія.

Стрімкий розвиток інформаційних (комп’ютерних) технологій
послужили основою для створення нових типів культурно-ідейних послань,
способів їх масового виробництва та поширення і зумовили новий характер
інформаційних відносин як всередині суспільств, так і між країнами. Дедалі
зростаюча потужність «культурних індустрій», продукти яких розглядаються
насамперед як товари, що мають певну ринкову ціну, їх концентрація
(монополізація) та інтернаціоналізація (утворення транснаціональних
корпорацій) означали поступове зменшення або маргіналізацію культурних
продуктів, які не мають форми товарів (не набувають ринкової цінності)
або не можуть бути використані як ефективні засоби здійснення впливу на
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громадську думку. Це знаменувало порушення соціо-економічного та соціо-
культурного балансу між тими, хто має владу (політичну, економічну чи
культурну) і широкими верствами тих, кому продукти індустріалізованої
культури постачаються (чи то з огляду на очікуваний швидкий економічний
зиск (популярність у термінах ринку), чи то з метою соціального або
політичного контролю (популярність у термінах громадської думки).

Разом з тим розвиток культурних індустрій призвів до істотних змін як
у поглядах на природу мистецтва, так і переміни місця та ролі митців у
суспільстві. Економічні імперативи цих індустрій докорінно змінюють умови
життя і праці творчих людей. Будь-яка думка про тривалі пошуки і повільне
дозрівання ідеї відкидаються як не непридатні для ринкового використання:
працює конвеєр, і він диктує часові рамки.

Збереження спадщини, первинних зразків для підтримки і розвиту
культурної ідентичності, навіть демонстрація поваги до історичної пам’яті
зневажаються культурними індустріями, особливо в процесі спілкування з
молоддю

Деякі автори акцентують увагу на позитивних сторонах розвитку
культурних індустрій, зокрема, аудіовізуальних засобів. У сенсі поширення
культурних продуктів це безперечно так. Однак щодо створення нових
можливостей для митців, творчості взагалі, надання робочих місць і
економічного захисту виконавців, то позитивні сторони розвитку культурних
індустрій не варто перебільшувати.

У галузі театрального мистецтва, приміром, відбувається певне
збільшення числа вистав, проте ситуація в цілому сповнена непорозумінь,
непослідовної підтримки аудиторією і економічної незахищеності творців,
тимчасом як індустріалізовані радіо і телевізійний «театри» виготовляють
бездоганний продукт, що обмежує можливості експерименту і виставні
продукти інших видів.

У галузі концертної діяльності сталася парадоксальна ситуація: якщо
раніше музичні записи слугували засобом рекламування живого виконавства,
то тепер, навпаки, – живе виконавство відіграє роль реклами для записаних
на диски музичних творів.

Загалом кажучи, роль митця в суспільстві у культурологічному вимірі
в наш час істотно не змінилась, але вона суттєво змінилась у прагматичному
плані. В країні з високим ступенем індустріалізації та панування ринкових
відносин митець знаходить виконання своєї ролі зовсім іншим, на відміну
від того, що було ще 50–100 рр. тому. Перед сучасним митцем постає вибір
з трьох альтернативних варіантів.

Перший – це шукати економічної самодостатності за межами галузі
власної творчості;

Другий – полягає в тому, щоб брати участь у діяльності неприбуткових
організацій, фондів, установ, де фінансові можливості завідомо значно
менші (так званий «третій сектор» культурного виробництва)
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Третій варіант – самостійно шукати ринок для результатів своєї
творчості або брати участь у діяльності культурних індустрій (таких, як
книговидавництво, звукозапис, кінематограф, радіо та телебачення, реклама,
модельний бізнес), які не отримують фінансової допомоги ні від держави,
ні від спонсорів, а функціонують на комерційних засадах

У випадку, коли митець обирає третій з цих варіантів, він з головою
занурюється у світ, що характеризується великою конкуренцією, малим
ступенем або повною відсутністю соціального захисту, хронічно низьким
рівнем фінансових компенсацій працівників і високим рівнем безробіття.

Цим відрізняються, на жаль, культурні індустрії від ін. індустрій, які
зайняті виробництвом та продажем рівноцінних товарів. Більшість індустрій
причетні до виробництва і маркетингу «звичайних» товарів – предметів
повсякденного попиту (одяг, автомобілі, їжа), які оцінюються більш-менш
об’єктивно. Мистецтво чи культурні індустрії на відміну від них постають
перед своєрідною дилемою. Коли твори мистецтва пропонуються на продаж,
пропозиція не обов’язково є прямою реакцією на встановлений (вивчений)
ринковий попит. Продукти культурних індустрій виробляються митцями,
індивідуально чи колективно, які шукають насамперед можливості прояву
особистого бачення, естетичного чи змістовного. Митець (або митці) може
сподіватись на реакцію, а також може очікувати економічної компенсації,
проте головним стимулом для артиста не завжди (і не найчастіше) є
задоволення ринкового попиту.

Тут полягає одна з основних причин напруги, що притаманна і по суті
постійно існує в усіх видах колективної творчості і, отже, в культурних
індустріях. Це – відмінності у особистих світоглядах та естетичних
уподобаннях самих митців – учасників творчого процесу, – з одного боку,
та суперечності економіки, яка базується на передбаченнях готовності,
бажання і спроможності ринку заплатити за мистецький продукт індустрії.

Колективна творчість може виникнути практично у кожній мистецькій
галузі. Наприклад, два чи більше художники можуть разом задумати і
створити фреску, настінний розпис. Подібним чином звукозапис часто стає
результатом спільних зусиль.

Оскільки динаміка творчих процесів може змінюватись, коли більше
двох митців долучені до виробництва, соціальний вплив колективної
творчості в таких сферах, як живопис та скульптура, важче поділяється на
окремі частини, створені окремим  митцем. До того ж ці сфери творчості,
отже, й види колективної творчості у них, все ж таки мають незначний
соціальний вплив, порівняно з засобами масового виробництва художньої
продукції, як-то кіно, телебачення, звукозапис, у яких вплив на порядок
більший, ніж зусилля індивідуальних митців. Ці види творчості долучають
велику кількість учасників і  не випадково бувають надто комерційними.

Домінування культурних індустрій позначається на зниженні не тільки
романтичного (міфологізованого), а й реального статусу митців як
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креативного, так і виконавського напрямів. Доля останніх у діяльності
культурних індустрій, особливо тих, які мають розважальний характер, в
цілому не є насправді такою щасливою, як це може здаватись пересічним
споживачам їхньої творчості. Насправді тільки декілька «зірок» отримують
значні гонорари, які видаються надзвичайно високими на фоні нашої
загальної злиденності. З причин не завжди пов’язаних з рекламною технікою,
виконавцям у більшості випадків недоплачують, а в окремих – навіть
вимагають плати за доступ до технології, якою володіють власники індустрії.

Питаннями врівноваження порушеного бурхливим розвитком
культурних індустрій соціально-економічного та соціально-культурного
балансів у суспільстві, гармонізації відносини індивідуальної творчості
митців та діяльності культурних індустрій покликана опікуватись соціально
орієнтована держава, але це питання іншої наукової проблематики.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Безклубенко С. Д. Індустріалізація освіти // Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка».
– Київ, 2008. – Вип. 18. – C. 13–19.
2. Олійник. Індустріалізація культури : теоретична розвідка / О. Олійник. – Київ, 2008.
– 173 с.
3. Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. Философские фрагменты / Макс
Хоркхаймер, Теодор В. Адорно. – Москва ; Санкт-Петербург : Медиум, Ювента,
1997. – 312 с.
4. Horkheimer М. Dialectik der Aufklarung / M. Horkheimer, T. W Adorno. – Amsterdam,
1947.
5. Horkheimer M. Dialectic of Enlightenment / M. Horkheimer, T. W Adorno. – New York,
Herder & Herder, 1972. – p. 144.



19

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

МУЗЕЙНИЙ ПРОСТІР ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНА
КАТЕГОРІЯ

Березнюк Тетяна Олександрівна,
магістр кафедри культурології

Київського національного університету
культури і мистецтв,

науковий керівник: Гончарова О. М., доктор культурології,
профессор

Музеї як осередки духовності посідають особливе місце в культурному
та духовному житті людства.

Музей XXІ ст. виходить за рамки «місця збереження автентичних
предметів», їх вивчення, наукового документування та представлення.
У процесі еволюції можливості і значення музейного закладу значно
розширюються, і він як соціально-орієнтований інститут переходить до
вирішення широких програм і завдань, а також активно долучається до
формування загального культурного простору як важлива його складова. Це
створює можливість і необхідність розглядати музей з точки зору
культурологічної науки. Становлення музеєзнавства як науки теж не можливе
без усвідомлення причетності музею до формування соціокультурного
середовища. Музеєзнавство як гуманітарна дисципліна сформулювала цілий
ряд практичних принципів та підходів до розуміння та реалізації
експозиційної, виставкової, науково-фондової діяльності. Проте формування
понятійно-категоріального апарату та обґрунтування деяких теоретичних
аспектів потребує виходу на більш широкий науковий простір.

Музей як соціокультурний інститут, організовує і координує діяльність
людей, спрямовану на збереження пам’яток минулих епох і передання знань
про них. Таким чином сприяє ідентифікації людства, його самоідентифікації
і долучається до формування загального культурного простору.

Культурний простір постійно видозмінюється. Музей, на нашу думку,
виступає одним з каталізаторів цього процесу, оскільки за допомогою
функцій, які він виконує, створюючи «свій світ» чи свій «власний простір»,
здійснюється безпосередній вплив на простір культурний. Проте критики
музеїв висвітлювали питання про автентичність: музей, як вважали, містить
в собі загрозу художньої та культурної автентичності творів мистецтва і
артефактів, оскільки вириває їх з природного середовища і поміщає в музейні
зали, де їх можна лише споглядати [3, 131].

Питання конгруентності (співіснування) «культурного простору» та
«музейного простору» стало актуальним внаслідок швидкого технічного
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розвитку і активного світового інтеграційного процесу. Тому не дивно, що
дана проблема стала центром уваги досліджень науковців останніх десятиліть.

Грунтовні дослідження у цьому напрямку здійснили О. Гончарова,
Т. Калугіна, А. Котс, О. Мастениця, О. Сапанжа, А. Никонова, Е. Орлова та ін.
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. Питання формування і дослідження «культурного
середовища» активно розглядаються і у міжнародних законодавчих актах,
деклараціях, конвенціях (Квебекська декларація щодо збереження духу
місця, 4 жовтня 2008 р., Канада; словник ЮНЕСКО «Ключові поняття
музеології», 2013 р.) [7].

Проте, в сучасній музеєзнавчій та культурологічній науці немає
узагальнюючих монографічних праць, які б розглядали та детально
окреслювали специфіку музейного простору, а недостатня розробленість
проблеми робить неможливим її належне дослідження та розуміння. Цим
обґрунтовується актуальність даної тематики. Аналіз наукових публікацій,
дозволяє нам стверджувати, що науковцями було використано кілька підходів
до обґрунтування і розуміння поняття «музейний простір»:

- музейний простір як специфічне середовище (засіб) трансляції
культури, який сприяє ідентифікації та самоусвідомленню людства;

- музейний простір в значенні простору «матеріального або фізичного»
(музейна експозиція);

- специфічний музейний архітектурний простір і його роль у формуванні
простору міста

- дослідження музейного простору з точки зору музейної комунікації.
Характерною рисою музейного простору (експозиційного чи

«матеріального») є те, що він створений людиною в певну епоху чи то в
певний період. А тому наділений символами, знаками, «духом» того періоду.
Крім того, в процесі розвитку у часовому просторі він набуває символів та
знаків пізніших епох. Це дає нам змогу говорити про музейний простір як
такий, в якому закладено певний зміст, тобто концептуалізований.

Останнім часом світовою спільнотою активно обговорюється
проблема збереження іншого важливого елементу перебігу історико-
культурного розвитку – вірувань, традицій, обрядів, знаків та символів, що
характеризують ту чи іншу культуру. У 2003 р. 14-та Генеральна Асамблея
ІКОМОС присвятила науковий симпозіум темі збереження нематеріальних
цінностей і пам’ятних місць. Декларація Фосс-ду – Ігуасу, складена в 2008
р., ІКОМОС Америк указує, що матеріальні і нематеріальні компоненти
пам’яток відіграють важливу роль в створенні і поширенні простору
культурно-історичного значення. У 2008 р. на 16-тій Асамблеї ІКОМОС була
прийнята Квебекська декларація щодо збереження духу місця, яка пропонує
зберігати «дух місця» шляхом охорони матеріальної і нематеріальної
культурної спадщини [7].

При цьому, дух місця визначається як матеріальні (приміщення,
маршрути, об’єкти) і нематеріальні (цінності, традиційні знання, ритуали,
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кольори, запахи), тобто фізичні та духовні елементи, які надають сенс місцю.
Разом з тим «дух місця» створюється різними соціальними суб’єктами,
архітекторами, адміністраторами, а також споживачами (відвідувачами), які
активно і одночасно надають йому змістовності [6].

Аналізуючи питання «музейного простору», уточнимо, що сучасні
дослідники пропонують розглядати його у відповідності до простору
культурного в трьох основних аспектах – «музей як простір», «музей і
простір», «музей і особистість» [2]. При цьому стверджують, що термін
«простір» в музеєзнавчій літературі нині використовується у розумінні
«фізичного простору», тобто матеріального. Разом з тим, розглядаючи
музейний простір в контексті взаємодії з особистістю, науковці підкреслюють
його «насиченість артефактами, символами та знаками» [2].

Тому, це дає нам змогу стверджувати, що поняття «музейного
простору» є набагато ширшим. З однієї сторони він являє собою
середовище, створене людиною у відповідності до певної концепції, а з іншої
– для відчуття повноцінного середовища потребує смислового (духовного)
насичення. На наш погляд, це питання потребує більш глибокого дослідження
і обґрунтування.
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Українського центру культурних досліджень

Глобалізація актуалізує питання охорони нематеріальної культурної
спадщини в Україні. Виклики глобалізації змінюють специфіку розвитку світу,
модернізаційних змін зазнає духовна культура. Нематеріальна культурна
спадщина є структуроутворюючим елементом національної самосвідомості,
ідентичності. Загроза зникненню нематеріальної культурної спадщини в
Україні актуалізує питання її охорони на національному та міжнародному
рівнях.

Мета – проаналізувати актуальні питання охорони нематеріальної
культурної спадщини в Україні та показати на прикладі Дніпропетровщини її
практичне втілення.

За Конвенцією (2003) «охорона передбачає вживання заходів для
забезпечення життєдіяльності нематеріальної культурної спадщини, і
включає в себе ідентифікацію, документування, дослідження, збереження,
захист, популяризацію, підвищення ролі, передачу і поширення шляхом
формальної і неформальної освіти, а також відродження її різних аспектів»
[1] Україна після ратифікації Конвенції про нематеріальну культурну спадщину
розпочала активну діяльність з питань практичної реалізації пунктів цієї
Конвенції. На початковому етапі її втілення при Міністерстві культури України
було створено Експертну комісію та визначено Наказом Мінкультури № 548
від 27.07.15 «Про уповноваження Українського центру культурних
досліджень на науково-методичне забезпечення реалізації Конвенції про
охорону нематеріальної культурної спадщини».

На виконання цих уповноважень в областях України забезпечено
взаємне інформування управлінь культури та обласних центрів народної
творчості щодо діючих нормативно-правових актів, змін та доповнень з цих
питань. Також у встановленому порядку організовано роботу відповідних
Комісій зі збору, обробки та складання орієнтовних переліків елементів
нематеріальної культурної спадщини.
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Українськй центр культурних досліджень вирішує практичні питання
щодо охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні. Він проводить
семінари для управлінь культури, обласних центрів народної творчості та
оновлює Національний реєстр елементів нематеріальної культурної
спадщини України, виконуючи п.1, ст.12 Конвенції ЮНЕСКО, де зазначено,
що «переліки нематеріальної культурної спадщини, наявної на її території
регулярно повинні оновлюватися» [3].

Національний реєстр нематеріальної культурної спадщини – основний
інструмент державної інвентаризації елементів нематеріальної культурної
спадщини. Процес інвентаризації нематеріальної культурної спадщини в
Україні здійснюють уповноважені установи.

Наприклад, на окрему увагу заслуговує активна діяльність щодо
охорони нематеріальної культурної Дніпропетровщини. Ця область одна із
перших від України внесла у Репрезентативний список нематеріальної
культурної спадщини людства «Петриківський розпис – українське
декоративно-орнаментальне малярство XIX–XXI ст.». Петриківський розпис
– українське декоративно-орнаментне народне малярство, яке сформувалося
у Петриківці Дніпропетровської області.Дніпропетровщина й презентувала
офіційний «цибульковий» логотип, який дизайнери розробили для того, щоб
виокремлювати мистецтво Петриківки і вберігатити його від підробок.

З метою популяризації бренду за кордоном проводилися виставки
Петриківського розпису в Європарламенті і у всіх країнах Євросоюзу, а також
країнах Азії. Крім популяризації елемента, для збереження, розвитку
петриківського розпису та знайомства з петриківкою на Дніпропетровщині
діють освітні програми спрямовані на вихованців дитсадків, шкіл та вишів
регіону.

Не зупиняючись на досягнутому, Дніпропетровська обласна рада
просуває новий елемент нематеріальної культурної спадщини «Козацькі пісні
Дніпропетровщини», який у січні 2015 р. було включено до Національного
переліку культурної спадщини України. Безперечно, «щоб прийняти народ
до світової спільноти, треба його пізнати. Краще всього розкрити душу
людей можна через їх культуру і традиції. Всесвітнє визнання козацької
культури надає потужний імпульс у розвитку не лише мистецтва та туризму, а
й формування іміджу України як держави з багатими традиціями та
культурною спадщиною» [2].

Зазначимо, що до проведення інвентаризації в зазначеній області у
2014–2015 рр. долучилися заклади сфери культури й неурядові організації,
зокрема: методичний центр та Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки,
Всеукраїнська асоціація молодих дослідників фольклору, Дніпропетровського
національного університету ім. О. Гончара, відділу з питань гуманітарної та
соціально-культурної сфери виконавчого апарату обласної ради.Ними
проведено фольклорно-етнографічні експедиції до історичних осередків
козацької слави регіону, за результатами роботи експедицій підготовлено та
видано збірку «Козацькі пісні Дніпропетровщини».
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Підсумовуючи, можемо сказати, що Дніпропетровщина вживає
різноманітні заходи для забезпечення життєздатності наявних на її території
елементів нематеріальної культурної спадщини.

Охорона нематеріальної культурної спадщини в Україні, включаючи
ідентифікацію, документування, збереження, інформування громадськості
про спадщину, активізує підвищення комунікації результативної діяльності
досліджень закладів у сфері культури і науки, громадських організацій,
навчальних закладів, окремих дослідників.
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кадрів культури і мистецтв

Сучасна світова тенеденціі розвитку і функціонування культурно-
дозвіллєвих практик характеризуються активним запровадження креативного
підходу до створення, популяризації і впровадження культурних послуг.

Розглядаючи креативність як певну творчу здібність, індивідуальність,
ми наголошуємо на іі унікальній якості, яка характеризується інноваційністю,
неповторністю щодо сворення принципово нових ідей.

Креативнісь в культурі є активно обговорюваною серед науковців,
громадськості всього світу. Так, яскравим прикладом запровадження
останньої є Програма ЄС та Східного партнерства «Культура і креативність».
Програма покликана забезпечити підтримку культурних та креативних
секторів і збільшити їхній внесок у сталий гуманітарний та соціально-
економічний розвиток в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові
та Україні.

Програма сфокусована на чотирьох основних напрямках:
- проведення досліджень і розвиток механізмів збору доказів;
- нарощування потенціалу;
- інформування про потенційну роль культурних і креативних секторів

у стійкому соціально-економічному розвитку;
- надання можливості для міжнародного культурного співробітництва [2].
Програма дозволить за рахунок різних форм комунікації здобути всім

суб’єктам діяльності в сфері культури досвід креативного підходу до
формування культурних послуг.

Креативність як важлива складова культурно-дозвіллєвої діяльності
включає в себе усі процеси життєзабезпечення різноманітних закладів
культури, серед яких особливе місце належить паркам.

Досліджуючи парки, їх функціональну особливість і значущість в
культурно-дозвіллєвих потребах людини, українська дослідниця О. Копієвська
визначає паркову культуру як міцний духовний, соціальний та економічний
фактор життєдіяльності суспільства, значущий індикатор способу часу, у
якому задовольняються різноманітні потреби.
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На думку дослідниці, «паркова культура» формується завдяки
креативному підходу при виконанні ряду функцій, а саме: соціокультурної,
культурно-дозвіллєвої, розважальної, культурно-пізнавальної, естетичної,
комунікативної, компенсаторної, екологічної рекреаційно-оздоровчої тощо
[1, 12].

Вище заначене твердження дозволяє зробити висновок, що креативний
підхід в організації створення паркової культури і відповідно функціонування
досліджуваного закладу культури є дуже важливим, що в свою чергу робить
даний заклад більш привабливим для відвідувачів.

У контексі нашого дослідження, слід наголосити на досить складній
ситуації яка склалася у вітчизняній парковій індустрії. Паркова культура
України, нажаль характеризується певною відсутністю не тільки креативних
ідей, а й традиційних послуг, в цілому. Зношена стовістково матеріально-
технічна база, відсутність фінансової підтримки, професійна неспроможність
паркових працівників, призвели до певного зубожіння культурно-дозаіллєвих
послуг, які є характерними для парків.

Паркова культура не є об’єктом активної уваги держави, громадськості,
професійної спільноти, коли, у свою чергу, зарубіжний досвід є в такому
контексті показовим і виводить даний заклад культури на лідируючу позицію
в процесі споживання культурно-дозвіллєвих послуг.

Світовий досвід наводить дозволяє нам ознайомиться з найкращими
зразками креативного підходу щодо формування паркової культури, яка
включає в себе всі функціонально важливі компоненти життєдіяльності
парку.

Так, в світі креативність парків має вираз в назві, функціях, формах,
дизайні, ландшафті тощо.

Найбільш яскравим світовими прикладами використання креативу в
парковій культурі є:

- парк «Зелене Озеро» (Австралія). Креативнісь створення парку
полягає у різній функціональності його, яке залежить від пори року. В зимку
– це зона відпочинку з алеями, зручними лавками, галявинами і невеликим
смарагдово-прозорою водоймою. В літку – це озеро з підводним парковим
простором, де відвідувачі з дайверским спорядженням скупчуються на
узбережжі, в пошуках місця, де зручніше пірнути, щоб опинитися в
казковому підводному світі;

- «Парк Грішників» (Тайланд). Являє собою своєрідну «репетицію
пекла» на землі. Доповнюють все це психоделічні мелодії, які звучать з
колонок, і оголошення диктором форм розплати за гріхи. Самі жителі
Таїланду люблять виводити сюди на прогулянку дітей, мабуть, з виховною
метою.

- парк «Світ Діккенса» (Англія). Присвячений відомому письменнику
парк відкриває ворота в повсякденне життя Англії XIX ст. Тут можна
зануритися в добу «краси», бруду, розпусти;
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- парк «Королівство Карликів» (Китай). Вважаючись однією з самих
низькорослих націй в світі, китайці зібрали наймініатюрніших жителів, які не
побоялися стати своєрідними парковими експонатами. Реальне життя
карликів, перетворено на своєрідний атракціон, що має не аби якій споживчий
ефект. Відвідувачі парку відчувають себе Гуліверами і відповідно
занурюються в незвичайний світ маленьких людей [3].

Як, свідчить вищеокреслена світова практика, використання креативу
в організації діяльності парку дозволяє створювати неповторну споживчу
цінність паркових послуг.

Креативне мислення в парковій діяльності дозволяє вирішувати складні
професійні завдання, творчо підходити до їх вирішення, що призводить до
популярності і просування створених послуг на сучасний культурно-
дозвіллєвий ринок.

Креативність – це не поодиноке явище в організації дозвілля, вона
повинна мати вираз в усіх життєздатних компонентах паркової культури.
Активне запровадження креативу, дозволить вивести парк (паркову послугу)
на лідируюче місце за кількістю відвідувачів і відповідно скласти гідну
конкуренцію іншим закладам культури.

Сучасному менеджеру паркового дозвілля, застосування креативу
дозволить побачити перспективу розвитку парку, тим самим залучити
інвестиції на їх реалізацію.
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Сучасне суспільство вимагає від школи докорінного переосмислення
парадигми навчання і виховання дітей та молоді, освоєння прогресивних
технологій духовного становлення особистості кожного учня, створення
умов для реалізації його сутнісних сил у різних видах творчої діяльності.
Йдеться, про такі освітні ідеї, концепції та технології, у центрі яких –
особистість дитини з її потребами й інтересами, життєвими проблемами і
драмами. Головними завданням освіти є не лише пізнання законів природи, а
й особистісно-ціннісне оволодіння гуманістичною методологією творчого
пізнання світу і гармонізації відносин. Сучасна освіта та виховання має
передбачати, насамнеред, розвиток здатності дитини до творчості. Таким
чином, нагальною потребою сучасності є пошук нових психолого-
педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та реалізацію
життєтворчого потенціалу кожної дитини, становлення і індивідуальний
розвиток її власного «Я».

Арт-терапія (від англ. Art, мистецтво) – напрям у психотерапії та
психологічній корекції, заснований на мистецтві і творчості. У вузькому сенсі
слова, під арт-терапією мається на увазі терапія образотворчим мистецтвом,
що має на меті вплив на психоемоційний стан пацієнта [2].

Арт-терапія як самостійний напрям в лікувально-реабілітаційній,
педагогічній та соціальній роботі, нараховує декілька десятиліть своєї історії.
Як емпіричний метод вона почала формуватися у середині ХХ ст., завдяки
дослідженням А. Хілла.

У науково-педагогічній інтерпретації словосполучення «арт-терапія»
розуміється як піклування про емоційне самовідчуття та психологічне
здоров’я особистості засобами художньої діяльності [3].

Основна мета арт-терапії полягає в гармонізації психічного стану
особистості через розвиток здатності самовираження і самопізнання. З точки
зору психоаналізу, основним механізмом арт-терапії є сублімація [4].

Цінність застосування мистецтва в терапевтичних цілях полягає в тому,
що з його допомогою можна на символічному рівні висловити і досліджувати
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найрізноманітніші почуття і емоції: любов, ненависть, образу, злість, страх,
радість тощо. Методика арт-терапії базується на переконанні, що утримання
внутрішнього «Я» людини відображається в зорових образах щоразу, коли
він малює, пише картину або ліпить скульптуру, в ході чого відбувається
гармонізація стану психіки [6].

Арт-терапія виконує три основні функції: компенсаторну, розвиваючу,
навчальну. Компенсаторна функція полягає в тому, що домінанта активності
людини переходить із зони відношень з оточуючим світом, де вона за
якихось причин не може досягти успіху, в зону, доступну для її контролю та
ефективного впливу. Розвиваюча функція – механізм її впливу полягає в тому,
що за рахунок удосконалення навичок суб’єкт поширює зону власного
контролю та взаємодіє з оточуючими. Навчальна функція – ефективність її
реалізації досягається за рахунок використання вже існуючих навичок, що
дає можливість здійснювати гнучкий перехід від умінь людини до того, що
їй необхідно засвоїти.

Існують наступні види види арт-терапії: кольоротерапія; музикотерапія,
психогімнастика, імаго терапія, ізотерапія [3].

Аналіз наукових джерел дозволяє нам визначити арт-терапію як
інноваційну, особистісно орієнтовану технологію навчання та виховання дітей
та молоді, метою якої є гармонізація їх особистісного розвитку у контексті
системи «особистість – соціум – природа – культура» шляхом організації
конструктивного союзу дитини та мистецтва у процесі сприймання вже
існуючих або створення власних мистецьких творів.

Особлива значущість та цінність арт-терапії у сучасному освітньому
просторі обумовлюється її спроможністю здійснювати індивідуальний вплив
на особистість дитини. Через включення її у художньо-творчу діяльність
ми отримуємо унікальну можливість не лише впливати на формування
творчого світогляду дитини тат виховання відповідної системи цінностей, а
й забезпечити необхідні умови для формування адекватного соціокультурного
досвіду. Моделювання в невимушених умовах зовнішніх людських стосунків
та внутрішніх переживань через мистецтво та художньо-творчу діяльність
сприяють закладенню психічного та, фізичного здоров’я дітей. Це все і
визначає беззаперечну цінність арт-терапії та можливості її використання в
умовах навчально-виховного процесу.
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Сьогодні достатньо поверхневого спостереження для того, щоб
виявити значні відмінності соціального та культурного розвитку народів, що
формують собою населення планети та її країн. При більш детальному
ознайомленні стає помітним і той факт, що розшарування існують і в межах
окремих територій. Очевидно, що такий стан зумовлений впливом значної
кількості чинників, серед яких: економічні, політичні, природні, географічні
тощо. Неостаннім у цьому переліку, на нашу думку, є й територіально-
адміністративний чинник впливу на становлення та розвиток соціально-
культурного середовища країни загалом та її музичної культури зокрема.
Специфіка еволюції музичної культури багато в чому зумовлювалася
відмінностями соціального середовища села чи міста, що, своєю чергою,
послужило передумовою неоднорідності у формуванні смаків, уподобань і
традицій. Подібний стан справ зміщує акценти щодо запитаності культурного
продукту і породжує спотворену реальність, коли, скажімо, ми все частіше
чуємо шансон навіть у віддалених сільських куточках нашої країни.

Ми дотримуємося позицій, що розвиток музичної культури, у т. ч. й
вітчизняної, багато в чому зумовлювався її еволюцією в середовищі різних
територіально-адміністративних одиниць. Однак, саме в міських умовах
музична культура впродовж всього часу своєї еволюції одержала передумови
для якісних змін через залучення елементів, а згодом і домінуванням
професіоналізму, а також проявила себе у різних формах, які багато в чому
визначили її сучасну структуру. Проте, слід зазначити, що ці питання ще
недостатньо вивчені, хоча, вочевидь, вони мають значний вплив на подальшу
еволюцію музичної культури, що доводить актуальність нашого
дослідження. Разом з тим ми не маємо наміру залишати поза увагою стан
музичної культури села, принаймні для того, щоб одержати простір для аналізу
альтернатив. При цьому нам слід висунути власне розуміння феномену
музичної культури, а також з’ясувати особливості музичної культури міста
та села.
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Як свідчать теоретичні надбання багатьох дослідників, музична
культура поєднує в собі соціальні та культурні аспекти, а на цій основі можна
стверджувати, що вона є продуктом людської діяльності суспільства, що
мають власну сформовану культуру. Крім того, музична культура є
віддзеркаленням ставлення суспільства до музики, її ролі в суспільному
житті, демонстрацією суспільного інтересу до її проявів, виявляє бажання і
необхідність слухати музику як окремою людиною, так і людськими
спільнотами.

Ми дотримуємося думки, що музична культура являє собою
багаторівневу систему, до якої входять різноманітні види та жанри музичного
мистецтва, композиторська та виконавська творчість, концертні, театральні
та музично-освітні установи, музичні товариства, клуби, гуртки, побутове і
домашнє музикування. Разом з тим музична культура є частиною загальної
системи інформаційного забезпечення суспільства, один із засобів
упорядкування суспільного життя. Специфіка музичної культури полягає в
тому, що основним засобом упорядкування відтворених у ній уявлень,
відносин, смислів, визнаних значними для даного співтовариства, є відносини
з приводу створення, відтворення та сприйняття музики. З цієї точки зору
музика стає не метою, а засобом суспільної взаємодії громадськості,
своєрідним посередником, інструментом, що пов’язує творця та суспільство.

Загалом, міська культура, в т. ч. музична (культура міста, індустріальна
культура, урбанізована культура) – це культура великих і середніх не
сільськогосподарських поселень, звичайно великих індустріальних і
адміністративних центрів. Міський спосіб життя зумовлюється і
характеризується: зайнятістю населення переважно індустріальними
формами праці, високою просторовою, професійною та соціальною
мобільністю, широким вибором видів праці та дозвілля, значною відстанню
між житлом і місцями праці, роллю особистого підсобного господарства
(садово-городньої ділянки), перетворенням його з джерела засобів
існування в одну з форм оздоровчого відпочинку, великим об’ємом
необхідної для людини інформації, що веде до психологічних перевантажень
і вимагає нових способів організації відпочинку, високою щільністю
людських контактів [2].

Натомість культура села значною мірою відрізняється від міської
культури в силу існування таких чинників:

- нерівномірна завантаженість аграрною працею протягом року;
- персоніфікація міжособистісних відносин, певна фамільярність у

спілкуванні один з одним;
- у потоці інформаційного обміну в селі провідну роль виконують

місцеві чутки;
- обмежений культурний вибір (відвідування музеїв, театрів, художніх

виставок, ресторанів, нічних клубів тощо);
- сільські жителі значно більше, ніж городяни шанують і дотримуються

звичаїв і традицій [1].
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Відмінною особливістю міської культури є самотність у натовпі,
можливість довго ні з ким не спілкуватися, заміна особистих контактів
телефонними дзвінками. Характерна риса міського життя і міської культури –
транспортна втома, яка виникає внаслідок щоденних переїздів на великі
відстані і тісноту в громадському транспорті. Нервові перевантаження можуть
викликатися також більш напруженим, ніж на селі, і рівномірним трудовим
ритмом, ажіотажним попитом і дефіцитом, мітингами і демонстраціями,
постійним перебуванням у натовпі. Якщо для сільської культури характерним
є єдність місця роботи, місця проживання та місця відпочинку, то для міської
культури все навпаки.

Адміністративно-територіальні відмінності між музичними культурами
міста і села активно проявляються через окремі функції музичної культури.
Зокрема, аксіологічна функція демонструє різницю між соціальними,
моральними, естетичними та іншими цінностями міських і сільських жителів.
Бо відомо, що люди які всім серцем люблять село навряд чи поділятимуть
цінності містян.

Пізнавальна функція музичної культури, що базується на принципах
сприйняття та освоєння нового, досі не пізнаного, проявляється через
можливість донести до людей найновішу та найбільш запотребовану музичну
інформацію. Саме завдяки цій функції в містах починають формуватися нові
вподобання, які спочатку не сприймаються сільськими жителями, а входять
в їхній побут значно згодом, демонструючи вторинний рівень сприйняття.

Музична культура виховує людей. Вона формує чітко означений
комплекс цінностей, який диференціює місто й село. Найчастіше дане явище
проявляється через специфіку виконання музичних творів, їх сценічне
представлення, використання специфічних музичних інструментів. З іншого
боку вона формує патріотичні почуття, хоча б в силу того, що майже кожне
місто має свою власну пісню, чого не скажеш про села.

Комунікативна функція музичної культури проявляється в тому, що вона
«кодує» звернення набором символів, які своєчасно і легко сприймаються
представниками відповідного середовища. Належне сприйняття цього ж
звернення представниками ін. культур відбувається зі значним запізненням,
або й не відбувається. Відповідно комунікаційний сигнал спроможні
декодувати лише представники цільової аудиторії, до якої направлене
звернення.

Продовження комунікативної складової музичної культури
відображається в семіотичній функції. Музична культура тут це набір знаків
і символів, якими вона заявляє про себе в навколишньому середовищі.
Приміром, ще з часів започаткування оперного мистецтва, а потім міського
романсу чітко помітна різниця у сприйнятті символів музики. Приміром,
звучання колоратурного сопрано викликало у міських жителів захоплення і
нерозуміння у селян.

Музична культура є частиною загальної культури країни і саме вона
безпосередньо віддзеркалює ставлення членів громад до музики та її ролі
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в житті й еволюції соціального та культурного середовища. Врахування
адміністративно-територіальної специфіки музичної культури дає змогу
виявляти та активно розвивати її ідентичність, а також запобігати помилкам
щодо належного сприйняття її надбань.
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За сучасних змін ціннісних орієнтацій у суспільстві, формування
інформаційного суспільства посилюється роль культури володіння словом
у здійсненні культурного діалогу. За таких умов зростання наукового інтересу
до малодослідженого політичного дискурсу риторики є своєчасним,
нагальним науковим завданням. Мета тез полягає у з’ясуванні особливостей
політичного дискурсу риторики Давнього Риму на основі аналізу політичних
промов відомого оратора республіканського Риму Марка Тулія Цицерона.

У своєму відомому трактаті «Про оратора» Цицерон створює образ
судово-політичного оратора. Разом з судовими промовами він виділяє як
окремий вид виступи в сенаті. Особливою прикрасою політичних промов
Цицерона є художні характеристики зацікавлених осіб, змалювання живих
портретів політичних діячів свого часу. У його промовах містяться численні
епітети, образні висловлювання, уособлення, метафори, риторичні запитання.
Цицерон майстерно використовує різні «фігури мовлення»: інверсію,
звертання, повтори, фігури хіазма та клімакса, антитези, анафори, епіфори,
співзвучність закінчень, а також оксюморон. Приміром, у «Першій промові
проти Луція Сергія Катіліни» Цицерон, застосовуючи оксюморон, пише:
«Але, коли йдеться про тебе, Катіліна, то сенатори, залишаючись байдужими,
схвалюють; слухаючи, приймають рішення; зберігаючи мовчання, гучно
говорять…» [6, 298].

У «Промові в сенаті після повернення з вигнання» Цицерон вирішує
завдання акціональної функції. Для цього він застосовує стратегії реіфікації
(створення Публію Клодію образу ворога) [7, с. 46] й амальгамірування
(ототожнення оратора із збірною спільнотою «ми – римський народ»)
[7, с. 43]. Стратегія самопрезентації дозволяє ораторові ототожнювати себе
з державою, згадуючи про власні здобутки [15, с. 44, 51, 52]. З достатньою
гостротою висловлюється Цицерон на адресу винного у вигнанні та
заволодінні майном і маєтком оратора Публія Клодія. Інвективи, що
викривають неприродні стосунки останнього, звучать у сенаті [7, с. 46]. Багата
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лексика і синоніміка промов, їх звуковий бік, художня довершеність особливо
яскраво проявляє себе у вербальній естетизації політичного дискурсу
риторики Цицерона.

Красномовство у Римі стає засобом зробити кар’єру і засобом
заробітку грошей. Тому, очевидно, в ораторському мистецтві істина мало
кого цікавить, це є лише вербальним засобом володарювання.
Вихолощується зміст понять, що позначали суспільні цінності, у т. ч. моральні
або морально релевантні. Аргументи замінюються афективами, логіка –
психологією. Політичне красномовство виступає засобом в міжособистісній
боротьбі, в підґрунті якої часто полягав суто економічний, майновий інтерес.
Це надає таку рису змаганням ораторів як антагоністичність (на відміну від
грецької агоністичності), непримиренність, адже часто наслідком програшу
могло стати життя оратора або того суб’єкту, проти якого (або за якого) він
виступав. Для цього потрібно не тільки раціонально-логічне, але й емоційно-
афективне забезпечення промов. Тому зростає значення екстралінгвістичних
складових риторики. Ораторська майстерність Давнього Риму, з одного боку,
наближається до високого мистецького рівня, з іншого – характеризується
зростанням маніпулятивного характеру політичного красномовства.

Риторика античності заклала підвалини сучасної риторики як
соціокультурної традиції. У ній розвинені основні методи і стратегії античної
риторики, застосовані закони соціальної психології. Нині вміння і навички
ефективного спілкування стають затребуваними у зв’язку з тим, що більшість
професійних галузей потребують фахівців, які здатні формувати громадську
думку, використовувати можливості інституалізованої комунікації для
культурної, освітньої, політичної, соціальної сфери в умовах сучасного
інформаційного суспільства.
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Становлення й розвиток готельної індустрії органічно пов’язані з
історією соціокультурного розвитку людини і людства. Першочерговим у
цьому універсальному контексті має реалізація поліфункціональної потреби
у подорожах, супроводжуваної наданням тимчасового притулку, харчування
та відпочинку. У найдавніший період історії мандрівники змушені були
задовольнятися замкненими просторами печер, гротів, навісних скель, а
нерідко й інших елементарних укриттів.

Перші ж осередки гостинного помешкання на стародавньому Сході
з’явилися біля 2000 р. до н. е. Про рівень розвитку пра-готельної справи
свідчать залишки заїжджого двору у тогочасному халдейському місті Ур
(територія сучасного Ірану). Це була сукупність невибагливих
одноповерхових будівель (кухонь, спалень, численних стаєнь тощо), які
будувалися довкола внутрішнього двору з трьома заїздами з вулиці.
Здебільшого заїжджі будинки для купців та мандрівників зводилися
транзитними шляхами неподалік від водоймищ. Відомості про давньосхідні
прототипи таверни (італ. taverna від латин. Taberna – хатина, приміщення) –
невеликої корчми, шинку – містяться у Кодексі царя Вавилону Хаммурапі,
написаному орієнтовно 1700 р. до н. е. За положеннями цих законів, власники
зазначених закладів мали підслуховувати розмови відвідувачів за обіднім
столом і повідомляти владі про підслухані злочинні наміри, причому відмова
власника від такої місії каралася стратою [2].

На той час такі шинки мали недобру репутацію через незадовільну
якість харчування й нерідко розведене вино, а також з причини розміщення
при них кімнат «розпусти». Смертю каралися також випадки розведення
водою пива. Вавилоняни, будучи людьми раціонального складу розуму,
залишили нащадкам плани накреслень низки місцевостей. Видряпані на
глиняних табличках, ці картографічні зображення відтворюють тогочасні
русла рік й розташування морів, кордони державних володінь з торгівельними
шляхами та місцями відпочинку на них.
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Вавилонські купці торгували по всьому світі, що засвідчує лист царя
Вавилонії Бурна-Буріаша II до Ехнатона – фараона Єгипту – про грабіжницькі
напади на каравани його купців на дорогах Сирії та Палестини з настійливим
проханням покарати грабіжників і вбивць, повернувши вкрадені ними гроші
і товари. Гарантованій безпеці руху купецьких караванів сприяла численна й
добре озброєна військова охорона. З метою забезпечення від піщаних бур й
відносної гарантованості від нападів розбійників з ІІІ тисячоліття до н. е. на
дорогах Ассирії, Сирії, Палестини та Єгипту створювалася мережа
торговельно-розвідувальних факторій, а згодом, від початку караванних
подорожей на верблюдах, і караван-сараїв (перс.????????? [karvansara)
– «Кaрвaн-Сарa»  заїжджий двір на торговельному шляху, будинок відпочинку
для подорожніх на верблюдах тощо) [5, 385]. Традиційна будівля караван-
сараю з тесаного каменю або цегли (звичайно чотирикутного плану була
обочена масивною стіною з маленькими вікнами нагорі й кількома вузькими
повітроводами біля фундаменту. Житлові помешкання караван-сараю
розташовувалися угорі будівлі. Центральний двір, оточений галереєю зі
складськими приміщеннями, спроможний був розмістити до 300–400
верблюдів.

Зальні караван-сараї (пізніше поширені у Вірменії) являють собою
прямокутні будівлі, поділені на нефи – окремі приміщення, розмежовані між
собою з одного або двох боків колонами. У середньому нефі знаходилися
люди з товарами, тоді як у бічних утримувалися тварини [4]. Практикувалося
також будівництво одно- і двоповерхових караван-сараїв. Більшість цих
рекреаційних споруд, розташованих у малонаселеній місцевості, були
позбавлені особливої комфортності, тому мандрівники мали привозити з
собою постільні приналежності, килими та харчові запаси для себе та своїх
тварин. Водою, за деякими поняттями, користувалися з басейнів з фонтанами
посередині. Караван-сараї ж у великих містах за якістю пропонованих послуг
нерідко уподібнювались до сучасних готелів. Мандрівникам тут з-поміж
додаткових послуг пропонувалося організоване харчування у чайхані,
користування лазнею і навіть грошовими обмінними пунктами.
Лексикографічними синонімами караван-сараю у країнах Сходу були хан у
Сирії, вікал в Єгипті й фундук у Магрибі. Особливо коштовні товари в
останньому зберігалися у кайсаріях – величезних ринкових комплексах.
Більшість таких комплексів замовлялися правителями та знатними
феодалами, й принесені від них прибутки, відкладалися в якості вакфу –
благочестивих пожертвувань для субсидіювання релігійних закладів
(мечетей, медресе, мінаретів тощо) [3].

Правомірно, на нашу думку, вважати досить розвиненою готельну
справу й у стародавній Фінікії. Активне функціонування сухопутних
торговельних шляхів в цій країні значною мірою забезпечувалося
укріпленими будівлями, які гарантували караванам відпочинок, захищали
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життя і спокій купців. Вони зводилися за єдиним зразком, з чотирикутним
великим двором, оточеним критими галереями. Мандрівники користувалися
криничною питною водою й відпочивали надворі у тіні розлогих дерев.
Вважають, що історія всесвітньовідомого міста Пальміра розпочалася з
караван-сараю, збудованого нібито за особистою вказівкою самого царя
Соломона.

Проте розбудова мережі караван-сараїв була винятково важливою для
формування соціокультурної інфраструктури Великого Шокового шляху –
з глибинних місцевостей Китаю через Турфан і Хорезм у загадкову Персію,
а через ординські степи й портове місто Кафу – у Константинополь та країни
Заходу [1]. Шовк як провідний товар дав назву головному торговельному
шляхові, хоча всесвітньовідома поетична назва останнього стала знаною
широкому загалові лише у 70-х рр. ХІХ ст. з праць німецького дослідника
Центральної й Східної Азії Ф. фон Ріхтгофена. Знавців же секрету унікальної
тканини в Європі називали серами – людьми шовку. Досить тривалий час
(біля півтори тисячі років) шовк був головним предметом китайського
експорту, хоча ініціатива торгівлі ним належала комерційним структурам
сусідніх з Китаєм країн. По справжньому ж китайці почали займатися
міжнародною торгівлею тільки у ІІ ст. до н. е. за особистою ініціативою
імператора У Ді, особи, зацікавленої у відкритті інших цивілізацій.

Розбудова давньосхідних міст з їх розгалуженою інфраструктурою
супроводжувалась, з-поміж іншого, появою цивілізованих гостинних
технологій, виникненням репрезентативних прошарків ремісників,
управлінців, торгівців, обслуги. Динамічне спілкування людей у храмах,
майстернях, на вулицях культивували нову етику взаємин й культуру
поводження. Таким чином формувались новий тип людини-городянина і
міський спосіб життя – витвір людської праці і розуму, результат
багатовікової творчості.

Таким чином, аналізуючи розвиток людського житла від зародження
цивілізації правомірно зробити висновок, що ще до початку нашої ери на
землях Прадавнього Сходу й Передньої Азії формувалися основні принципи
проектування та будівництва тимчасового житла гостинно-готельного типу:
поліфункціональність, секційність, зонування тощо з урахуванням специфіки
історичних етнокультурних традицій й природно-кліматичних умов.
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 культури і мистецтв

Ігровий внесок у розвиток культури часто стає предметом дослідження.
І так само рольова гра є важливим феноменом культури від методів
«уподоблення священному» в архетипічно-сакральних галузях життя
людства [14, с. 20–21], інструментів актуалізації певних видів мистецтва
(кіно, театр) або треннінгової методики до формалізованих «правил гри» в
цивілізаційних інституціях соціального середовища (наукові установи,
законодавство, система освіти тощо). Що відповідно відбивається на
типології рольової гри в культурі, коли перший корелює із екзистенційним
типом рольової гри, другий – із професійним, третій – із тренінговим, а
четвертий – із формальним [14, с. 315–316]. При тому, наприкінці ХХ –
поч. ХХІ ст. існує субкультурний феномен рольової гри, представники якого
називаються «рольовиками». У філософській антропології означене явище
зафіксоване в якості «рольової гри в строгому сенсі слова» (тоді як існує
ширококультурне розуміння терміну «рольова гра») [14, с. 316], тоді як в
міжнародній номенклатурі існує абревіатура LARPG (від англ.
«LiveactionRole-playinggame», – рольова гра живої дії). Також існує
культурно-філософське осмислення гри як як творчого початку, іноді
зводячи гру до творчості.

Екзистенційна спорідненість гри, як такої із мистецтвом неодноразово
привертала увагу. Починаючи з того ж Платоната німецької класичної
філософії, яка висуває на перший план висуває гру в естетичному аспекті;
філософії романтизму; О. Ф. Лосєва, який прямо висловлюється, що що
«художня форма є грою» [2, 154]. Звісно, слід згадати філософський роман
Г. Гессе «Гра у бісер», у якому описано Гру як один із можливих шляхів
подальшого елітарно-естетичного розвитку культури.

На початку ж ХХІ ст. культурологічна ідея гри як мистецтва
осмислюється в аспекті набуття нею, якщо не самоцінності то значної ролі
у сучасному мистецтві. На піку переживання творчості як гри створюється
такий новий вид мистецтва, як акціонізм, який використовує саме гру як метод
і творчий засіб . Він також включає в себе такі мистецькі явища як хеппенінги
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і перфоманси. Причому, сам задум мистецьке-ігрового дійства може цілком
передбачати втягнення в нього глядача. В такому випадкові грає із сенсами
та розігрує їх новим чином не тільки творець, але й глядач-посвячуваний в
своїх ініціатичних переживаннях, кожен раз трактуючи їх по-новому для себе.
Обидва співтворці – творець (як ведучий мистецького дійства) та глядач
(як спонтанний співтворець) можуть відчувати себе «граючими в кості із
гераклітовою Вічністю-дитям». В процесі переосмислення та розвитку
сучасного мистецтва в логічному ланцюжку «художник-витвір-глядач»
досягнуто етапу коли, згідно творчому задуму або канону, може відбуватися
рольова трансформація однієї його «ланки» на іншу. Наприклад, глядач може
змінити спостерігацьку співпричетність на, власне, творчу. А як це вплине на
дії, власне, творця того ж хепенінгу заздалегідь невідомо через побудову
акціонізму на граничній спонтанності вільної творчої гри. Причому, якщо
розглянути самі визначення видів сучасного мистецтва, впаде в око граничне
споріднення образотворчого мистецтва із театром [10, 462, 499; 16, 206–207].
Культурні трансформації відбуваються також і з LARPG, як філософско-
антропологічною «рольовою грою в строгому сенсі слова». Відомо, що
поступово відбувається певна «дифузія» вищих субкультур у, власне, культуру.
Що, наприклад, відбулося із середньовічним вагантством. Оскільки участь
у вищій субкультурі LARPG передбачає провадження потужної
інтелектуальної роботи із великими масивами історичної, культурологічної
та мистецької інформації та сприяє екзистенційному самоусвідомленню
особистості задля  власного творчого процесу, це пришвидшує процес її
соціалізації та злиття із загальнокультурним процесом.

Наприклад, на поч. ХХІ ст. в скандинавському культурному середовищі
виникає та активно розповсюджується в європейському такий різновид
класичної рольової гри в строгому сенсі слова як Nordic- LARPG. За своїми
зовнішніми ознаками та методологією він є синтезом між перфомансом,
авангардним спектаклем, акторським воркшопом, символдрамою та, власне,
LARPG як рольовою грою в строгому сенсі слова. Nordic- LARPG
вважається окремим видом акціонізму як сучасного мистецтва, йому
присвячені окремі курси в мистецьких внз та виділяються державні гранти,
провадяться його міжнародні школи. На відміну від класичного LARPG
(який «винесе глядача за дужки») Nordic- LARPG орієнтований на втягнення
в нього глядача на передбачених для нього ролях. І тому не рідкість випадки
влаштовування такого проекту як кількаденного рольового дійства нон-стоп
в міському театрі, в якості сучасної музейної атракції або грандіозного явища
загальноміського значення. Що є класичним прикладом перетворення
субкультурного явища на культурне. Якщо Nordic- LARPG є офіційно
визнаним видом сучасного мистецтва, то у випадку із класичним LARPG
означене питання вважається дискусійним. Для тієї ж самої філософської
антропології рольова гра в строгому сенсі передбачає скоріше творчу
реалізацію із можливістю катартичного розв’язання глибинних екзистенцій
них протиріч людського буття, ніж творчість як таку [14, 316].
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При тому, внутрішнє середовище сучасних LARPG поступово
соціалізується та їх ігрові проекти набувають високого рівню з концептуальної
та естетичної позиції. Їх середовище здійснює самоосмислення на високому
рівні. Біля вісімнадцяти років у пострадянському LARPG-середовищі
точиться питання наскільки коректним та можливим може бути визнання
означеної ігрової творчої практики мистецтвом. При тому, що в Стокгольмській
Академії Драматичних Мистецтв наявний курс InteractingSADA, присвячений
мистецтву рольової гри в строгому сенсі слова (artLARP) [20]. У Франції ж,
хоч LARPG офіційно віднесені до відомства Міністерства фізкультури та
спорту, французькі «рольовики» збирають аргументи для переведення
означеної сфери діяльності під патронат Міністерства Культури.

В східноєвропейському просторі у внутрішній сфері рольових ігор в
строгому сенсі слова офіційно видаються збірки статей, де публікуються
статті написані за всіма науковими правилами та присвячені вирішенню
культурологічних, соціально-психологічних, етичних та естетичних питань в
аспекті розвитку самого явища. Які доцільно розглядати задля повноти
наукового освічення питання. Так, в збірці статей «Рольові ігри» за
упорядженням А. І. Федосеєва, виданій у 2013 р. двічі піднімається питання
наскільки правомірним є визнання LARPG мистецтвом або мистецьким
явищем. Так у статті С. Колеснікова «Рольові ігри та постмодерністський
глухий кут» визнається гранична наближеність її із мистецтвом, причому
близьким до постмодерну й при тому із глибоким катартичним потенціалом
[9, с. 246]. Опубліковано в означеній збірці й статтю В. Шатрова «Чи є рольові
ігри мистецтвом». Де визнається їх наближеність до мистецтва акціонізму
разом із необхідністю подальшого осмислення цього питання авторитетними
особами в сфері сучасного мистецтва [9, с. 207]. Таким чином, у
внутрішньому середовищі питання визнання належності LARPG до сфери
мистецтва є предметом дискусії при всій його спорідненості із мистецтвом
акціонізму. Однак, в курсі лекцій Л. Л. Матвєєвої, рекомендованому
міністерством освіти і науки від 14.04.05, наявний розділ, присвячений
рольовій грі в строгому сенсі слова як виду сучасного мистецтва із науковим
аналізом ознак його належності до акціонізму та методологічних причин
виокремлення в самостійний вид сучасного мистецтва. У якості відповіді
на внутрішні дискусії наскільки LARPG пов’язаний із постмодерном можна
навести зауваження Л. Матвєєвої стосовно постмодерного характеру
рольової гри в строгому сенсі слова: «…вона завжди використовує і творчо
трансформує вже наявні в літературі образи, символи, сюжети», які
«…можуть мати як реальне історичне, так і художнє походження, причому
амплітуда їх охоплює фактично весь простір художньої культури… Гра
нерідко прагне, так би мовити, гомогенізувати образно-символічне поле
культури, свідомо і навмисно з’єднуючи історичні факти і художній вимисел.
При цьому художні образи подаються вже саме як історичні факти культури.
Функції ж художнього вимислу перебирає на себе саме гра, створюючи
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віртуальну реальність , у якій історичні образи… діють за іншим,
імпровізаційно обраним сценарієм або ж за обрієм обраного сюжету»
[10, с. 471–472]. Характеризується нею рольова гра як «комплексна або
синтетична творчість» [10, с. 472]. Також Л. Матвєєва порівнює LARPG як
вид мистецтва із сюреалізмом на основі того, що «У рольовій грі, як і в
сюрреалізмі, можна вивести назовні, упредметнити підсвідомі бажання,
мотивації тощо. Навіть сюжет у рольовій грі, як і в хепенінзі, є скоріше
предметом творчості, а не рефлексії» та із поп-артом через те, що «Рольова
гра доводить до певної завершеності проголошену колись ще поп-артом
тезу про зрівняння мистецтва і життя» [10, с. 472–473].

Таким чином, маємо наступні висновки. Вищеозначені дослідження є
відбитком закономірного процесу соціалізації, так званих, «вищих»
субкультур (які передбачають активну творчу та інтелектуальну роботу та
здійснюють збагачення культурного середовища). Означений процес є
ознакою входження субкультур у, власне, культуру. Зазвичай, певна
субкультура «вливається» в ту галузь культури, яка є найбільш для неї
актуалізуючою. Наприклад, «субкультура» вагантів існує в середньовічній
культурі як таганські музика й поезія, стиляги залишили відбиток у моді тощо.
LARPG ж є зразком творчо актуалізуючої субкультури. А творчість проявлює
себе в культурі саме як мистецтво. Тому закономірним є як внутрішні
дискусії стосовно визнання рольової гри в строгому сенсі слова мистецтвом,
так і поява наукових причислень її до сучасного мистецтва синтетичного
типу гранично близького до акціонізму. Більш того, в Європі (судячи з того
ж курсу artLARP у Стокгольмській Академії Драматичних Мистецтв) на
данний момент офіційно склалася або поступово складається необхідний
для визнання певного виду творчості мистецтвом ланцюжок «творець-
творчий простір-критик (експерт)-глядач». Для східної частини Європи ,
враховуючи специфіку окремих країн, означений процес може відбуватися
не настільки соціально ефективно, як в центральній та північній. На
пострадянському ж просторі, факт офіційного визнання Л. Матвєєвою
рольової гри в строгому сенсі слова видом синтетичного сучасного
мистецтва є, хоч і поодиноким, але красномовним. Оскільки є частиною
цілісного процесу злиття певної «вищої» субкультури із культурою. На його
початковому етапі закономірним є існування дискусій стосовно належної їй
частини культури. Філософсько-антропологічна версія LARPG як
«самостійного виду діяльності, що передбачає творчу реалізацію» не
протирічить мистецькій версії Л. Матвєєвої. Але одна версія доповнює іншу.
Що також є ознакою розгортання процесу творчої трансформації субкультури
при входженні в культуру.
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Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв

Процеси, що сьогодні відбуваються вінформаційній та соціокультурній
сферах України, свідчать про якісно новий стан її розвитку. Вітчизняний
виставковий ринок, попри суб’єктивні та об’єктивні труднощі реалій
економічної кризи, перетворюється на один із перспективних і прибуткових
у структурі галузей економіки, що розвиваються. Історичні і культурні
традиції, готовність до швидких змін та зростання, приватна ініціатива і
технологічна зрілість забезпечили вітчизняній виставковій галузі досить
динамічний розвиток – за достатньо короткий час вона сформувалась в
цілому і зайняла чільне місце в структурі економіки держави. Очевидним є
її вплив на всі сфери суспільного, культурного і мистецького життя. Виставки
також є потужним каналом міжнародного співробітництва.

Зазначене свідчить, що сьогодні виставкова діяльність трансформувалась
на складну інтегровану маркетингову технологію, успішна реалізація якої
вимагає розуміння її основних функцій. Наразі соціокультурні та
комунікативні функції виставкової діяльності набувають все більшого
значення. Цю думку поділяють відомі вітчизняні та зарубіжні науковці-
практики, зокрема В. Овчарек, В. Пекар, Л. Стровський, І. Філоненко, тощо.
Метою даної публікації є визначення  основних соціокультурних функцій
виставкової діяльності та їх коротка характеристика.

Як зазначалось вище, сучасний виставковий захід відіграє роль
потужного засобу комунікації. Саме комунікативна функція виставкової
діяльності визначається сьогодні фахівцями як домінантна. Сутність
комунікативної функції не зводиться лише до обміну інформацією та
новинами між учасниками та відвідувачами виставки, хоча інформативність
заходу є беззаперечною. Виставковий захід – це засіб налагодження
інтенсивних особистих професійних і бізнесових контактів з потенційними
партнерами, провідними фахівцями галузі, котрі зацікавлені в обговорені
спільних проблем, встановленні пріоритетів, формування стратегій,
авторитетної думки, поширенні ідей тощо. Ефективними інструментами
виставкової комунікації є робота з громадськістю (PR), реклама, особисті
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контакти, промоушн, стимулювання та просування товарів і послуг, вивчення
ринку тощо. Виставки також є майданчиком спільної діяльності міжнародних
фахових об’єднань і галузевих асоціацій – провідних осередків
співробітництва фахівців галузі. Наприклад, щорічний Міжнародний
Франкфуртський книжковий ярмарок став постійним місцем проведення
щорічних засідань Міжнародної асоціації видавців.

Вирізняється інформаційна функція – оскільки саме виставка слугує
місцем обміну інформацією про досягнення науки, техніки, новинами та
перспективами розвитку певної галузі, забезпечує інформування про
сучасний ринок товарів і послуг, сприяє поширенню досвіду між різними
країнами. Виставка, як мультифункціональний засіб комунікації,
якнайповніше забезпечує безпосередній контакт між учасниками, викликає
потребу в отриманні інформації, або задовольняє вже існуючу. За результатами
опитування для 90 % представників компаній і організацій саме виставки є
першочерговим джерелом інформації, необхідної для ведення власного
бізнесу.

Інноваційна функція забезпечує, передусім, технологічний розвиток,
оскільки сучасна виставка є майданчиком апробації і застосування
інноваційних процесів і технологій в галузі, репрезентує країну на міжнародній
арені як прогресивну та розвинену. Статистичні дослідження свідчать, що
50 % відвідувачів мають за мету ознайомитися на виставці з новими
продуктами і досягненнями, 81 % відвідувачів використовують виставку для
збору актуальної інформації про новітні досягнення та тенденції розвитку їх
галузей. Тож, зрозумілочому практики галузі називають виставки
«хронометристами прогресу».

Підкреслимо освітній аспект виставкової діяльності, сутність якого
полягає в поширенні спеціальних знань, отриманні фахових навичок і вмінь,
підвищення кваліфікації учасників виставкового процесу. Ця функція
реалізується через наповнення виставки івент-заходами. Професійні
конференції, круглі столи по обговоренню актуальних питань, семінари,
форуми, майстер-класи, конкурси – все це не лише підвищує інтерес
професіоналів до виставки, а й сприяє підвищенню освітнього рівня
учасників.

Беззаперечним є виховний аспект виставки, сутність якого – у визначенні
потреб і цінностей конкретної професії, формуванні певного змісту і типу
моральних взаємин між людьми в процесі трудової діяльності.

Похідною від функцій освіти і виховання є функція організації вільного
часу, що відповідає суспільним потребам в культурних формах дозвілля,
емоційної розрядки та ін. Відвідування виставок у вільний час пов’язано, як
правило, з мотивами пізнавально-емоційного характеру і в цьому плані являє
собою спосіб реалізації освітньо-виховних завданьвиставкової діяльності.

У практиці виставкової діяльності вирізняється функція суспільних
зв’язків, яка полягає у формуванні та стимулюванні сталого суспільного
інтересу та широкого резонансу.

Через виставкову діяльність здійснюється політична та ідеологічна
функції – забезпечується широкий діалог і міжнародні зв’язки, здійснюється
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інтеграція країни у світовий економічний та соціокультурний простір,
реалізуються іміджеві цілі, демонструються переваги національних
економік, культурної сфери та способу життя.

Окремо акцентуємо увагу на культурному аспекті виставково-
ярмаркової діяльності, оскільки вона є частиною культурного процесу країни
чи певного регіону, стимулює розвиток таких секторів економіки та
суспільного буття як кіно-, шоу- та галерейний бізнеси, реклама,
книговидання та книгорозповсюдження. Зауважимо, що участь у
міжнародних та всесвітніх виставкових заходах презентує не лише
економічний, технологічний, науково-освітній рівень країни, а й її культурні,
духовні надбання, слугує збереженню національної ідентичності, формує
позитивний імідж держави. Окремо виділимо виставки, що репрезентують
релігійну та духовну складову суспільного життя, а відтак – несуть помітне
культурне навантаження.

Сьогодні поширення набули виставкові проекти, тематика яких
безпосередньо пов’язана з розвитком культури і мистецтва: виставки реклами,
книги та преси, скульптури, художнього та кіномистецтва, антикваріату, музеїв
тощо. Їх проведення є яскравими подіями в культурному житті, активізує
діяльність творчої спільноти, інтелігенції, засобів масової інформації,
впливає на формування ціннісних орієнтирів та естетичних уподобань у
суспільстві, підвищує його загальний рівень.

Сучасні виставкові заходи є потужним каталізатором розвитку і
реструктуризації мережі розподілення товарів і послуг. Тож, вони виконують
не менш важливуфункцію формування споживацької культури, що є
актуальним завданням в сучасних умовах ринкової економіки та загострення
конкуренції серед виробників різних країн. Важливим вбачається сприйняття
через виставки цивілізованих норм ведення бізнесу і ринкових правил.

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що з подальшим розвитком
виставкової діяльності її соціокультурні функції будуть набувати все
більшого значення. Оскільки виставки є комплексним каналом комунікації,
вони максимально повно задовольняють потреби у знаннях, фаховому і
міжособовому спілкуванні, формують ставлення суспільства до різних
галузей та напрямів діяльності, створюють сприятливе поле міжнародного
співробітництва у різних сферах життя.
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У сучасній науковій літературі даються різні визначення та класифікації
ризиків. Причому їх сенс у будь-якому випадку зберігається, а змінюється
лише сфера, у якій виявляються певні ризики. Під ризиками варто розуміти
настання або ймовірність настання ряду несприятливих явищ, тенденцій, які
можуть спричинити руйнацію фінансово-економічних суб’єктів, збитки у
вигляді втрати або знецінення активів, деградацію процесу відтворення,
банкрутство, необхідність додаткових витрат, упущену вигоду. Залежно від
зміни внутрішнього та зовнішнього навколишнього середовища ризики
здатні посилювати або послаблювати вплив на процес відтворення та його
суб’єктів. Всі ці ознаки можуть бути притаманні ризикам на мікро-, макро-,
та національному рівні. Однак якщо накопичення ризиків до критичних
масштабів на рівні корпорації зачіпає інтереси її власників, партнерів та
персоналу, на рівні державних установ – інтереси низки суб’єктів
господарювання й управління, то на рівні країни – інтереси національної
держави, що загрожує їй банкрутством, зниженням міжнародного авторитету,
в іншому випадку – втратою державної незалежності. Очевидно, що
відсутність моделі діагностування та управління ризиками на національному
рівні або невчасне чи непрофесійне вжиття заходів щодо недопущення або
подолання несприятливих подій, які викликають настання ризик-ситуації на
суспільному рівні, обходиться країні набагато дорожче, ніж наявність вад у
системі управління ризиками на нижчих ієрархічних рівнях. Тому дуже
важливо, щоб національні агенти, безпосередньо відповідальні за
відвернення ризиків державного існування, а це передусім уряд, центральний
банк, парламент та президент країни, були готові до адекватного сприйняття
ризиків, спільних дій щодо їх передбачення, ідентифікації, подолання,
розподілу можливих успіхів чи відповідальності за поразку в цій справі.

Ринкове середовище, у якому на сьогоднішній день функціонують
суб’єкти господарювання різних форм власності, протягом останніх років
суттєво змінюється: постійно зростає ступінь його невизначеності, з’являються
невраховані чинники ризику.
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Сучасне управління бізнесом повинно пристосовуватися до ринкового
саморегулювання. Все частіше починають говорити про нові підходи до
стратегічного управління в умовах ринкової економіки. Головне завдання
нового менеджменту – подолання консервативних традицій, які не
відповідають об’єктивним реаліям сучасного світу економіки, бізнесу,
політики та соціального розвитку.

Стратегічне управління підприємством неможливо уявити без
проведення стратегічного аналізу, який розглядається:

- як виконання відповідної функції управління, орієнтованої на
перспективу і такої, що має високу невизначеність;

- як дослідження економічної системи за параметрами, які визначають
її майбутній стан.

Предметом стратегічного аналізу є концептуальні напрями функціонування
і розвитку підприємства, його організаційні, економічні та інформаційні
ресурси та можливості, які розглядаються з погляду нарощування
стратегічного потенціалу підприємства та зміцнення його позицій на ринку у
довгостроковому аспекті.

Основна ціль стратегічного планування полягає в забезпеченні
потенціалу майбутньої успішної діяльності підприємства.

Тобто, при розгляді питань стратегічного планування виникає проблема
оцінки економічного потенціалу підприємства.

Визначення поняття економічного потенціалу набуває певного значення
також у зв’язку з необхідністю розробки підходів до оцінки рівня економічної
безпеки підприємств. Безсумнівно, що підвищення потенціалу підприємства
веде до зростання його економічної безпеки. Отже, може виявитися
можливим використання показника економічного потенціалу як інтегрального
критерію економічної безпеки, що потребує детальних досліджень названих
категорій.

Для виправлення ситуації, що склалася в економіці України, Уряд має
вжити таких заходів:

- збалансувати Державний бюджет;
- утриматися від внутрішніх і зовнішніх запозичень;
- спростити умови для ведення малого та середнього бізнесу в Україні;
- визначити пріоритетами економічного розвитку на нинішньому етапі

сферу переробки сільськогосподарської продукції, а також сектори, які
виробляють продукцію харчової, легкої промисловості та інші товари
широкого вжитку;

- вивчити питання щодо запровадження державної монополії на
виробництво та торгівлю алкогольними і тютюновими виробами, а також на
гральний бізнес.
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Оцінюючи індустрію розваг у контексті культури в цілому, слід вказати
на ті його соціальні наслідки, які часто дискутуються на сучасному етапі.
Будь-яка спроба порівняти їх показники виявляла тільки непереборні
відмінності між ними. До того ж, слід врахувати, що економічну вагу
індустрії розваг не можна вичленити із загальної ситуації. Крім коштів,
спрямованих на власне мистецькі акції (реквізити, зарплату), масові
видовища формують фінансові потоки на початковому і кінцевому етапах
виробничого процесу.

Мета тез. Індустрія розваг є однією з наймолодших галузей соціально-
культурної сфери України. Економічна наука, що вивчає цю галузь, тільки
починає розвиватися. Склад і структура галузі точно не визначені.

Завдання даних тез показати перехід до сучасної економіки, яка вимагає
нових концепцій в управлінні підприємствами індустрії розваг, пошуку нових
шляхів, а не удосконалення старої системи. Щоб справитися з актуальним
вимогами на внутрішньому і зовнішньому ринках України, потрібно
виробляти не тільки нові сучасні продукти шоу-бізнесу, освоювати нові ринки
збуту, а, перш за все, управляти підприємствами в інноваційний спосіб [1].

Некомерційний сектор індустрії розваг надає умови для розваг, не
переслідуючи мети отримання прибутку. У світовій практиці в цьому секторі
працюють різноманітні організації:

- клуби етнокультурної спрямованості (китайський, індійський,
український тощо);

- армійські організації (аероклуби, клуби парашутистів, стрілецькі
клуби, гуртки самодіяльності тощо);

- студентські організації (клуби танцю, самодіяльної пісні, КВК тощо);
- служби підприємств промисловості, відповідальні за спортивно-

розважальні програми відпочинку працівників;
- організації, що розробляють розважальні програми для спеціальних

груп населення - душевнохворих, розумово відсталих інвалідів (спеціальні
олімпійські ігри для інвалідів, клуби глухонімих тощо);

- релігійні організації (Асоціація молодих християн тощо).
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Таким чином, на практиці до індустрії розваг відносять не тільки типові
розважальні установи, але і деякі підприємства матеріального виробництва.
Теоретичне уточнення меж індустрії розваг – невирішена задача [2].

Попит на розваги характеризується рядом особливостей [3]. Масштаби
попиту залежать від наявності та обсягу вільного часу, соціально-демографічних
характеристик і доходів населення. Чинники участі в розвагах – стать, вік,
культурний рівень, освіта, рід занять, особливості виховання і установок,
стимули. Потреби в розвагах пов'язані з життєвим циклом людини, а також
річних, місячних, тижневих і добових циклами. Розваги, як правило,
комбінуються з іншими заняттями: відпочинок плюс розвага, спорт плюс
розвага, навчання плюс розвага і т.ін. [4].

Підприємства індустрії розваг організуються державою, комерційними
і некомерційними структурами. У власності держави – національні і
муніципальні (міські) парки, стадіони, деякі спортивні споруди, пляжі та ін. [5].
Тут можливий відпочинок, не оплачувана або лише частково оплачувану
відпочиваючими. Деякі національні парки стали символами держав.

Висновки. Для України 2015 р., став зламним у відношенні до підходу
створення розважального центру в складі торгівельних центрів. Саме в
минулому році, ми мали змогу спостерігати суттєві зміни, насамперед
пов’язані з появою та динамічним розвитком мережевих операторів в
розважальній індустрії. Також, слід відзначити, перехід багатьох операторів
від дешевого китайського або б/в обладнання до нового високоякісного
обладнання відомих світових виробників [6]. Слід відмітити, що ця тенденція
ще не стала абсолютно домінуючою, як це відбулося, однак суттєві зміни
вже відбулися.

Дані тези нічого не повідомляють про розвиток паркової (outdoor –
[Аутдор]) складової індустрії розваг. Це не означає, що її немає або вона не
розвивається [7]. Але можна стверджувати, що цілий ряд факторів негативно
впливає і суттєво гальмує розвиток даного сегмента розважального ринку [8].
Ось лише найбільш суттєві з них:

- погодні умови, які в більшості регіонів обмежують сезон 4 місяцями,
на відміну від практично цілорічного сезону закритих центрів.

- мізерно мала кількість іноземних туристів в Україні і непопулярність
у самих українців місцевих туристичних маршрутів, а в усьому світі самі
процвітаючі парки знаходяться в регіонах привабливих для туристів, тоді як
закриті розважальні центри, в основному орієнтовані на місцеве населення,
яке живе безпосередньо в радіусі 30 хвилинної доступності [9].

- аутдор парки вимагають зручної транспортної доступності і великої
кількості землі, при цьому вартість землі зі зручною транспортною
доступністю досить висока. А індор парки вимагають від 1 до 5 тис. м.кв.,
що може бути виділено практично в будь-якому торговому центрі. Та ще й
будучи орендарем, який приваблює відвідувача в центр, розважальний центр
отримує орендну ставку, яка є в рази нижчою ніж ставка орендиторговельної
площі.
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СОЦІОКУЛЬТУРНА ПРАКТИКА ЯК ПОНЯТТЯ

Килимистий Сергій Михайлович,
старший викладач кафедри

культурно-дозвіллєвої діяльності
київського національного університету

культури і мистецтв

Поняття соціокультурної практики є недостатньо дослідженим у
науковій літературі. Це пояснюється тим, що більшість науковців у своїх
працях використовують близькі за змістом, але не ідентичні йому поняття
соціокультурної діяльності, культурно-дозвіллєвої діяльності і культурно-
дозвіллєвої практики. На сьогодні словосполучення «соціокультурна
практика» починає використовуватись деякими вченими, переважно
культурологами та соціологами, для позначення певного стандарту,
відтворення якого забезпечує культурно-цивілізаційну ретрансляцію
історичного досвіду людства з метою утримання стабільності й легітимності
впровадженої моделі соціального устрою.

Перш ніж розглянути поняття соціокультурної практики, слід уточнити
сутність терміну «практика».

Практика (з грецької – «діяльність») – доцільна і цілеспрямована
діяльність, яку суб’єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має
суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства,
його структури. Практика – діяльність, за допомогою якої людина змінює,
перетворює світ [7].

Відтак, можна стверджувати, що будь-яка практика має суспільно
важливе значення, а її результат може впливати на прогрес або регрес
соціуму. Соціальна практика – вид практики, в ході якої конкретний історичний
суб’єкт, використовуючи суспільні інститути, організації та установи,
впливаючи на систему суспільних відносин, змінює суспільство і
розвивається сам.

Якщо виходити з первісного значення терміну «практика», що
характеризується як діяльність, можна припустити, що соціокультурна
практика – це важливий для соціуму напрям культурної діяльності,
спрямований на участь індивіда у формуванні культурного середовища (або
середовищ), яка в ідеалі повинна призвести до високого рівня культуризації
суспільства. Щоб підтвердити вірність цього припущення і виокремити зміст
соціокультурної практики спочатку проаналізуємо точки зору дослідників
на більш загальне поняття «соціокультурна діяльність».
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З точки зору Т. Кисельової та Ю. Красильникова, соціально-культурна
діяльність – сфера соціальної діяльності, орієнтована на залучення людини
до культури, самостійна складова загальної системи соціалізації особистості,
соціального виховання та освіти [2]. Ю. Стрельцов розглядає соціально-
культурну діяльність як синтез відносно самостійних видів діяльності, у
контексті яких культурна діяльність пов’язується із світом свідомості
особистості та її формуванням, а соціальна діяльність спрямована на
розвиток людських взаємин та організацію суспільного життя в цілому [8].
В. Туєв пропонує розглядати соціально-культурну діяльність як процес, що
управляється суспільством та його соціальними інститутами, як процес, до
якого активно залучається людина [6]. А. Марков та Г. Бірженюк визначають
соціально-культурну діяльність як діяльність соціального суб’єкта
(особистості, спільноти, соціального інституту, етносу, нації), «сутність та
зміст якого складають процеси створення, збереження, трансляції, засвоєння
та розвитку традицій, цінностей та норм культури – художньої, історичної,
духовно-моральної, екологічної, політичної» [3].

Таким чином, можна стверджувати, що соціокультурна діяльність – це
процес, генерований і реалізований суспільством в особі працівників
соціокультурної сфери з метою культуризації та соціалізації кожного його
члена. Відомий український вчений О. Сасихов вважає, що соціально-
культурний процес складається з трьох «джерел», трьох взаємопов’язаних
видів діяльності: високої культурної творчості, культурно-просвітницької
роботи та культурно-дозвіллєвої діяльності [5].

Усі ці «джерела» тією або іншою мірою передбачають професійну
діяльність організаторів дозвілля з розробки та реалізації програм залучення
людини до активної культурно-дозвіллєвої практики, тобто до
безпосередньої участі індивіда у соціокультурному процесі. Ця практика
буде співвідноситись з культурними потребами суспільства і реалізовуватись
у спільній з іншими членами соціуму діяльності.

Логічним у процесі аналізу поняття соціокультурної практики
вбачається розгляд ще одного близького йому за змістом словосполучення
«культурно-дозвіллєва практика».

Враховуючитакі змістовні аспекти культури, як культурні потреби
суспільства, культурний розвиток, культурне середовище, культурологічне
трактування дозвіллєвої практики також набуває багатозначності: по-перше,
в понятті «культурно-дозвіллєва практика» закладено, що вона реалізується
у рамках культури конкретного соціуму й організовується на основі суспільно
значущих норм та цінностей, які закріплені у даній культурі; по-друге, в
культурно-дозвіллєвій практиці закладено суспільну корисність та
причетність до певних етичних норм та правил. Це передбачає, що людина
може використовувати своє дозвілля або з користю, або на шкоду собі та
соціуму.

І. Петрова першою ознакою культурного дозвілля зазначає його
соціальну значимість [4].
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Отже, культурно-дозвіллєву практику можна розглядати як діяльність
людини, наближену за змістом, метою і результатом до соціокультурної
практики. На нашу думку, різниця між культурно-дозвіллєвою і соціально-
культурною практиками полягає у більшій персоніфікації першої
(індивідуальний вибір механізмів і середовища задоволення власних
культурних потреб) і суттєвій соціалізації другої (співвідношення власних
потреб і шляхів їх задоволення з культурними потребами суспільства) у
процесі дозвіллєвої діяльності. Об’єднуючим чинником цих понять є
спрямування  соціокультурного процесу у русло гуманітарних, культурних і
рекреаційних цінностей.

Р. Гаріфулліна і І. Міннехаметова справедливо відносять до соціально-
культурної практики досвід роботи з матеріалом, досвід самосвідомості,
досвід осмислення своєї участі у дозвіллєвій діяльності, досвід пізнання і
синтезу культурних смислів, досвід комунікації, сенсорний досвід, досвід
рефлексії, дослідження власної прагматики, практику визначення мети й
створення нового культурного продукту [1].

Окрім зазначених функцій, соціокультурна практика передбачає також
пошук і апробацію нових видів організації життєдіяльності соціуму, форм
комунікативної взаємодії, способів поширення морального, естетичного,
правового досвіду. Механізмом переходу та пристосування до неминучих
соціальних інновацій, на думку С. Ягодзінського, і є соціокультурні практики,
які покликані зняти первинні конформістські настрої та продемонструвати
переваги й потенціал нововведень [9].

Таким чином, ми робимо висновок, що соціально-культурна практика
– це зміст і результат соціокультурної діяльності людей у взаємодії один з
одним і з навколишньою дійсністю. При цьому маються на увазі і самі
соціокультурні дії, і комунікації, що виникають між людьми у зв’язку з цими
діями, і соціокультурні форми, які створюються в результаті цих дій.
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Сучасна соціокультурна ситуація актуалізує питання культурно-
розважальної діяльності парків. Високий темп міського життя, інтенсифікація
праці, знервованість призводять до втрати людиною здатності довірливо
спілкуватися, відпочивати та розважатися. Сувора стандартизація професійної
діяльності, її диференціація та спеціалізація все більше набувають
пресингового характеру, до якого людина мимоволі звикає і не сприймає
свого існування як чогось протиприродного. У зв’язку з цим, актуалізувались
пошуки нових шляхів, методів та способів зацікавлення населення у
проведенні вільного часу з користю, що в подальшому сприятиме стабілізації
емоційного та фізичного стану людини, продуктивній праці та духовному
розвитку особистості

Основою культурно-дозвіллєвої діяльностіє створення відповідних
умов для реалізації всебічних потреб людини.

Культурно-розважальна діяльність парків України розрахована на
широкі верстви населення та застосовує різні форми, підходи та методи для
зацікавлення людини або групи людей в якісному дозвіллі.

До спеціалізованих установ, які використовують свій професійний та
творчий потенціал, з метою організації розваг і відпочинку людей,відносять
парки.

У положенні, затвердженому Міністерством культури України, «Про
державний парк культури і відпочинку, міський сад і зоологічний парк» парк
культури і відпочинку визначається як культурно-освітня установа, діяльність
якої спрямована на задоволення та розвиток культурно-дозвіллєвих потреб
населення в умовах паркового середовища [4].

На думку Я. Садовенко поняття «парк» пов’язане з уявленням про
куточок живої природи організованої і впорядкованої для відпочинку та
оздоровлення людини [5, с. 5].

Вчена І. Петрова, визначає значимість розваг і дозвілля в контексті
людської життєдіяльності та акцентує увагу на сімейному, освітньому,
політичному, естетичному, науково-технічному, оздоровлюючому,
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соціальному та економічному аспектах та наголошує на значних
можливостях оновлення, збагачення та актуалізації дозвіллєвої діяльності
відповідно до реальних запитів різних демографічних груп [3].

Виконуючи культурно-розважальну діяльність, парк стає окремим
розважальним підприємством, яке здатне задовольняти потреби сучасної
людини та перетворюється з традиційної моделі садово-паркового мистецтва
в нетипову розважальну установу.

На думку науковців, парки, поділяються на дві основні категорії: полі
функціональні (тобто такі, що припускають організацію декількох видів
відпочинку) та  монофункціональні (орієнтовані на перевагу однієї, найбільш
вираженої форми рекреаційної діяльності).

До першої категорії відносять парки культури і відпочинку, у
ландшафтній організації яких відбувається комплексне використання
території для різних видів відпочинку. Як правило, до складу функціональних
зон таких парків входять спортивна, дитяча, видовищно-масова, культурно-
просвітня зони, а також зони тихого відпочинку і прогулянок.

До другої категорії парків належать: парки загального користування
як історичного, дитячого, меморіального, етнографічного, пізнавального,
прогулянкового відпочинку, парки атракціонів, а також низка спеціалізованих
парків: дендрарії (ботанічні парки), зоопарки, аквапарки, спортивні і
виставкові парки.

Отже, парк – це спеціально обмежена природна чи штучна територія,
виділена переважно з метою рекреації, відпочинку та розваг.

Паркова індустрія займає чільне місце в індустрії розваг та є одним з
основних сегментів забезпечення культурно-розважальних потреб людини
[1, 63].

Паркобудівництво стрімко розвивається, оновлюється та вдосконалюється.
На хвилі демократизації суспільства модифікується проведення вільного
часу, з’являються різні альтернативи [2].

Парки розваг сучасної України становлять гідну конкуренцію
традиційним дестинаціям з великою кількістю історико-культурних пам’яток.

Завдячуючи систематичному оновленню атракціонів, створенню
тематичних розважальних програм, кваліфікованої роботи співробітників та
гідної фінансової підтримки спонсорів та меценатів здійснюється культурно-
розважальна діяльність парків, втілюються в життя, з урахуванням
можливостей, місцевих умов та інтересів різних груп населення, нові,
найвдаліші ідеї фахівців, що сприяє формуванню постійної клієнтури та
підтримання широких туристичних потоків.

Масова доступність та диференціація розважальних послуг призводять
до перетворення парків на елемент індустрії дозвілля та розваг, що є досить
актуальним явищем в сучасній Україні.
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Сучасний стан вимог до фахівця потребує суттєвого доповнення
загальної фахової підготовки спеціалістів значною кількістю орієнтованих
на практичні проблеми галузі психологічних технологій і засобів професійної
діяльності. Все це свідчить про необхідність спеціальної психологічної
підготовки спеціалістів різних галузей.

Типовим для більшості закладів культури та дозвілля, що розвиваються,
є недостатні увага й розуміння цінності психології для вирішення
професійних проблем. Більшість закладів в ході роботи, управління й
розвитку зустрічаються з типовими проблемами, рішення яких вже давно
розроблено у спеціальній психологічній літературі. За відсутності
психологічної підготовки керівники і менеджери не мають доступу до такої
інформації, не мають часу для її пошуку та впровадження, а отже, –
здійснюють значну кількість типових психологічних помилок, що неодмінно
впливають на економічну ефективність і статус розважальних закладів в
суспільстві. З ростом підприємства, усвідомленням психологічного
характеру проблем управління та незначних витрат на впровадження
психологічних технологій і рекомендацій керівники починають шукати
фахівців з психології з метою вирішення проблем, з якими самі менеджери
вже стикнулись.

Не сприяє процесу підготовки кадрів недостатня орієнтація навчальних
планів і програм щодо збільшення частини психологічних дисциплін.
Наприклад, у підготовці майбутніх менеджерів культурно-дозвіллєвої сфери
серед професійно орієнтованих 35 навчальних дисциплін всього 4 дисципліни
психологічного спрямування.

В освітніх навчальних закладах процес підготовки кадрів здебільшого
спрямований на пасивне сприйняття інформації, тут виявляється наявний
значний розрив із практикою. При виконанні професійних операцій знання
проявляють себе комплексно під час розв’язання виробничих завдань [2, 218].
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Не сприяє процесу професійної підготовки кадрів недостатня орієнтація
навчальних планів на необхідність психологічної професійної діяльності
людей, що засвідчує низький рівень психологічної підготовки майбутніх
спеціалістів сфери культурно-дозвіллєвої діяльності.

Тому перед системою підготовки майбутніх фахівців сфери культурно-
дозвіллєвої діяльності постає ще одне завдання – розробка та реалізація
спеціальної психологічної підготовки та її методичного забезпечення.

Рішення зазначеної проблеми потребує вивчення цілого комплексу
психологічних факторів, умов і шляхів впровадження в практику навчальної
діяльності вищих навчальних закладів спеціальної психологічної підготовки
майбутніх фахівців, головною метою і одночасно результатом якої стає
формування  психологічної культури професійної діяльності менеджерів
сфери дозвілля.

Проблема формування психологічної культури професійної діяльності
менеджерів сфери дозвілля – комплексна теоретична і методична проблема.

Проблема формування психологічної культури професійної діяльності
менеджерів сфери дозвілля майже не привертала увагу теоретиків,
дослідників, педагогів, але активно вивчалась лише в окремих, ізольованих
аспектах. Сучасний стан вивчення цієї проблеми, на наш погляд, вимагає
інтегруючого переосмислення, поєднання різних теоретико-
експериментальних і концептуальних підходів та поглибленого дослідження
на основі системної методології [9, 11].

На наш погляд, процес формування психологічної культури значно
прискориться, якщо саморозвиток стане домінуючим елементом ціннісної
культури менеджера. До того ж, якщо врахувати, що метою існування сфери
дозвілля є навчання, виховання, формування і розвиток нових особистостей,
то цілком природно вважати за необхідне, що особистість менеджерів цих
установ стане зразком, еталоном людини, яка знаходиться у стані
самоактуалізації, повсякденного саморозвитку [4, 58].

Наш досвід проведення психологічних тренінгів та спілкування зі
студентами, менеджерами сфери дозвілля, керівниками  закладів виявив
надзвичайну їх зацікавленість в реальних професійних вміннях, у формуванні
реальної професійної поведінки, яка веде їх до успіху. Ці спостереження –
показник актуальності вивчення проблеми формування психологічної
культури професійної діяльності, тобто системи психологічних вмінь.
Значною проблемою формування конкретних вмінь є те, що внаслідок
особливостей типового навчального процесу зростання навичок зупиняється
на першому ж рівні наведеної на початку розділу умовної шкали рівня
розвитку уміння – інтелектуальному ознайомлені, що спочатку не
усвідомлюється, а потім спричиняє розчарування навчанням. Необхідно
визнати, що існуючі моделі навчання з домінуванням лекцій, семінарів і навіть
практикумів у дійсності породжують професійний дилетантизм, обмежуючи
вміння на найнижчому рівні за шкалою майстерності – на рівні
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інформаційного ознайомлення. Справжня майстерність потребує великої
кількості повторень, що в межах навчального процесу забезпечує лише
тренінг.

У зв’язку з тим, що головними об’єктами для розвитку в системній
технології виступають управлінські вміння, в системі психологічної
підготовки ми розробили умовну шкалу рівня особистих досягнень для
використання учасниками тренінгу на рівні самооцінки. Психологічний
тренінг – інструмент трансформування психологічної інформації в реальну
управлінську поведінку, в ході якого кожне вміння зміщується по наступній
умовній шкалі «рівня особистих досягнень», яка з педагогічними цілями
пропонується учасникам психологічного тренінгу як модель перетворення
інформації у знання.

Формування майстерності здійснюється шляхом виконання великої
кількості різноманітних психологічних, фізичних, технічних, вербальних та
інших вправ, напряму не пов’язаних з метою – формуванням професійно-
значущих якостей менеджерів, які входять до структури психологічної
культури (але частково вирішують проблему мотивації саморозвитку,
управління функціональним станом тощо). Ці вправи формують здатність
боротися, вчитися новому, не чекати безпосереднього результату, а поступово
забезпечувати більш високу ймовірність професійного успіху, накопичувати
впевненість і наполегливо підвищувати рівень особистої психологічної
енергії. Цей новий стан активної, наполегливої, впевненої, контролюючої
себе і одночасно легкої, спонтанної, радісної і відповідальної за своє життя
особистості можна спрямувати на будь-який об’єкт пізнання, будь-яке вміння.

Іншими словами, тренінг представляє спочатку технологію
саморозвитку, а вже потім концентрує вміння вчитися на реальних професійних
навичках і проблемах менеджерів.

Психологічний тренінг – це прискорене досягнення рівня, близького
до майстерності, шляхом сприйняття інтенсивного потоку інформації та
багатократного виконання однакових вправ, що дозволяє дуже швидко
автоматизувати дії і використання інформації, трансформування її в реальну
ефективну професійну поведінку менеджера сфери дозвілля [10, 163].

Тобто, фактична проблема формування психологічної культури
професійної діяльності як методична, так і організаційна, – у відсутності в
навчальному процесі вищих навчальних закладів повномасштабних
системних тренінгів. Нагальною потребою сучасної освіти є визначення
змісту, розробка і впровадження сучасних тренінгових психологічних
технологій з розвитку професійно-значущих вмінь та реальної професійної
поведінки майбутніх фахівців всіх рівнів і галузей суспільного життя.

Підсумовуючи викладені міркування щодо теоретико-емпіричної
постановки проблеми формування психологічної культури професійної
діяльності як складової психологічної підготовки студентів відзначимо
наступне:
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- сутність психологічної підготовки у вузі – глобальна трансформація
особистості – підготовка до виконання професійної діяльності в ключових
і проблемних аспектах у вигляді зміни інтенсивності характеристик
особистості, їх структур, систем знань і вмінь з граничною метою –
досягнення професійної майстерності по закінченні вузу;

- розвиток – цілеспрямоване багатомірне зміщення особистості у
просторі професійно значущих властивостей і стабілізація в новому стані,
що відбувається внаслідок багаторазового зовнішньо чи самостійно
організованого входу особистості в кластер професійної майстерності та у
кінцевій формі досягнення здатності самостійно входити в нього й
актуалізувати систему професійно важливих конкретних вмінь для здійснення
конкретних психологічних дій і операцій.
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Науковий інтерес до ціннісного змісту культурних індустрій
обумовлюється тим, що під впливом глобалізаційних процесів культурний
простір країни піддається певній трансформації. Збереження національної
самобутності та традиційних культурних цінностей стає все більш гострою
проблемою.

Ціннісна складова культурних індустрій розглядається не лише як
механізм популяризації кращих зразків традиційної культурної спадщини в
Україні та за її межами, а й відкриває можливості для більш глибокого
дослідження процесів реалізації ціннісних концепцій у внутрішніх
соціокультурних практиках сучасного суспільства.

Система культурних цінностей – це основа національних культурних
традицій, яка чітко проявляється в ідеалах та прагненнях кожної нації. Тому
основним завданням суспільства є збереження традиційних цінностей.

Культурні індустрії покликані засобами фундаментальних цінностей
традиційної національної культури реалізувати стратегію міжкультурної
взаємодії. Культурні індустрії – це тісне поєднання культури, економіки та
соціальної політики. Нова економіка будується тими, хто використовує уяву,
творчу енергію та знання для створення нових ідей та цінностей. Відповідно,
успіх часто залежить від використання синтезу творчості, підприємництва
та технологічних інновацій.

Культурні індустрії охоплюють такі види діяльності як туризм, візуальні
мистецтва, аудіо-візуальну творчість, спорт, перформативні мистецтва,
книговидання, культурну спадщину тощо. Культурна спадщина розглядається
нами як частина національного надбання, історико-культурний потенціал, що
представлений такими закладами як музеї, архіви та бібліотеки. Важливо,
що у категорію «спадщина» потрапляє лише те, що націлене на розвиток,
тобто концепція «збереження» у суспільстві поступово трансформується у
концепцію «розвитку». Така тенденція – це виклик часу, оскільки культурна
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спадщина прямо пов’язана з формуванням світогляду та духовною культурою
людини.

Бібліотеки мають бути повноцінними партнерами сталого розвитку,
популяризувати повагу та розуміння значення духовної спадщини для
суспільства. З цією метою до сфери культури потрібно залучати ініціативних
людей, здатних пропонувати нові цікаві формати актуалізації культурної
спадщини, розуміти необхідність відповідати запитам сучасного користувача
культурної інформації, зберігати шляхи та методи трансляції культурної
спадщини, оскільки в сучасному суспільстві спостерігається розрив між
поколіннями та розумінням культури різних поколінь.

Таким чином, бібліотеки як заклади культури, повинні бути партнерами
культурних (творчих) індустрій, поступово відмовляючись від ролі лише
зберігачів культурного надбання. Така співпраця могла би бути корисною у
залученні додаткового фінансування для створення комфортних умов
зберігання культурних цінностей та їх реставрації.

Найуспішнішою є взаємодія бібліотек та культурних індустрій в такому
напрямі діяльності як реалізація спільних проектів в межах основної
діяльності бібліотеки (виставкова, освітня діяльність, організація культурно-
просвітніх заходів).

Розвиток сфери культури протягом тривалого часу не був пріоритетним
в державній політиці України, що спричинило виникнення негативних явищ в
українському суспільстві. 1 лютого 2016 р. Кабінетом Міністрів України
схвалено «Довгострокову стратегію розвитку української культури –
стратегію реформ», відповідно до якої стратегічними напрямами реформ
єзабезпечення державної підтримки національного культурного продукту і
провідної ролі митців та менеджерів культури у творенні, поширенні та
збереженні національного культурного продукту; формування попиту і
споживача сучасного культурного продукту і культурних послуг, культурної
політики та ринкових умов; вдосконалення культурної освіти; формування
цілісного інформаційно-культурного простору; підтримка інновацій,
креативних індустрій, що відповідають викликам XXI ст.

Джерелом запозичення інновацій у бібліотеках є конкурси та ярмарки
ідей і проектів, професійне читання, вивчення соціальних практик суміжних
інститутів (школи, музею), Інтернет, участь у системі безперервної освіти
(курси підвищення кваліфікації, міжвідомчі конференції, бібліобрифінги,
проблемні, заочні, дистанційні семінари, творчі майстерні, школи професійної
майстерності, семінари-практикуми).

Усе активніше сучасний користувач застосовує соціальні мережі для
підтримування неформального зв’язку з колегами, друзями, відвідувачами
бібліотек і спілкування з ними в інтерактивному режимі. Бібліотекарі
проводять тренінги з технологій. Відвідувачі всіх вікових категорій можуть
отримувати допомогу та вчитися максимально використовувати можливості
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комп’ютера й Інтернету. Багато бібліотек проводять заняття з основ
комп’ютерної грамотності, що включають такі теми, як робота з текстом,
використання електронної пошти й пошук потрібної інформації.

Отже, бібліотеки повинні у своїй діяльності широко використовувати
інновації та інноваційні технології, що стане ключем до їх  конкуренто-
спроможності у системі культурних індустрії.
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Архітектурнийнапрямокформоутворення у парковому мистецтві
позначається особливостями композицій з природних або штучних зелених
насаджень, садово-парковою скульптурою; естетично оформленими алеями,
озерами, ставками й ін.

У XIX ст. в Європі практикувалося оформлення  міського середовища
шляхом використання фрагментів живої природи. Мешканці кожного міста
та містечка засаджували деревами пішохідні вулиці, закладали сади і парки.
Озелененню міського середовища з того часу як актуальної суспільної
діяльності приділялася велика увага і властями.

Замість старих фортифікаційних споруд в українських містах Києві,
Львові, Кам’янець-Подільському розбудовували алеї, бульвари, створювали
ландшафтні парки. Зокрема, відомим є Стрийський парк у Львові з
прекрасними архітектурними та скульптурними зображеннями, розташований
на території колишнього кладовища. Ландшафтний парк імені І. Франка,
розташований  перед Львівським національним університетом ім. І. Франка,
є першим публічним парком у Львові: його заснування відбулося у кінці
XVI ст. У 1877–1881 рр. парк являє прекрасний ландшафт з чудовими
партерними садами з різноманітними яскравими квітковими композиціями,
архітектурними спорудами із стрижених кущів та дерев. Парк у Києві під
назвою «Володимирська гірка» розміщений на Михайлівській горі, її східній
частині. Планування та впорядкування її  схилів розпочали у 1830-х рр. Із
спорудженням у 1853 р. на ній пам’ятника великому князю Володимиру
східна частина Михайлівської гори і розбудований на ній парк отримали назву
«Володимирська гірка».

Спочатку активна розбудова парків та садів у міському середовищі
була неконтрольованою, спрямованою у центральні райони міста, причому
незважаючи на особливості містобудівної архітектоніки. Велика кількість
вільних територій уможливлювала задоволення стихійних потреб населення
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в облаштуванні урбаністичного довкілля за рахунок гармонійного планування
міста та дизайнерських вимог. У результаті такої активної садово-паркової
«розбудовчої діяльності» постала необхідність у контролі за плануванням
будівництва парків і садів. У другій пол. ХІХ ст. ця місія покладається на
державні технічно-будівельні комітети, які займалися  утвердженням проектів
будівельних споруд.

Слід зазначити, що у Києві до кінця ХІХ ст. не було зафіксовано жодного
учбового закладу з підготовки спеціалістів будівельної справи. Лише 1898 р.
відкрився Київський політехнічний інститут – навчальний заклад з підготовки
інженерів-будівельників, де студенти отримували спеціальні знання з
архітектури і будівництва цивільних та промислових споруд і комунікаційних
сполучень тощо. Запровадження середньої спеціальної архітектурно-
будівельної освіти відбувалося через відкриття приватних технічних курсів,
Київського художнього училища у 1901 р. Ця визначна подія в українській
культурі змогла відбутися завдяки діяльності київських архітекторів, її
підтримці Радою Імператорської Академії мистецтв.

Формуючи високопрофесійну школу української архітектури, українські
митці спиралися на практичний досвід архітекторів, які отримали
архітектурно-будівельну освіту в російських навчальних закладах:
Імператорській академії мистецтв у Санкт-Петербурзі, Петербурзькому
інституті цивільних інженерів, Вищому Московському художньому училищі
живопису, скульптури і архітектури. Серед випускників зазначених навчальних
закладів багато років практикували в Україні П. Альошин, О. Бекетов,
Л. Бенуа, О. Вербицький, В. Городецький, К. Жуков, О. Кобелєв, Ф. Лідваль,
В. Ніколаєв, В. Покровський й ін.

Львів завжди славився талановитими випускниками одного з
найпрестижніших навчальних європейських закладів – Віденської академії
образотворчих мистецтв. Багато з них працювали у Політехнічному інституті,
готуючи спеціалістів-архітекторів для України.

Сучасна наукова література розглядає парки у різних вимірах: як творчий
продукт садово-паркового мистецтва та ландшафтної архітектури, складову
природного середовища, ресурс туристичної діяльності, компонент
дозвіллєво-рекреаційної системи. Усі названі виміри пов’язані з
архітектурним напрямком формоутворення, який забезпечує гармонію та
красу парку, задовольняючи бажання людини залишитися наодинці з
природою у затишному її куточку, помилуватися приголомшливими видами
ландшафту, нарешті – зробити успішним і прибутковим власний туристичний
бізнес на конкурентному українському ринку.

Мешканців урбаністичного середовища природа завжди вабила своєю
непідробною красою та неперевершеною досконалістю. Місто прагнуло хоч
нетривалий час побути у лоні природи, насолодитися свіжим повітрям,
різнобарвленням трав і квітів, дерев,  виглядом  тварин. Таким природним
середовищем у період античності були священні гаї на честь античних богів,
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героїв та повелителів. Священні гаї являли собою по суті меморіальний
комплекс з прекрасними скульптурами, архітектурними спорудами на фоні
рельєфу з природних лісових масивів та водних джерел. Такий священний
гай оточував могилу афінського героя Академа, в якому у IV ст. до н. е.
Платон читав лекції своїм учням, згодом заснована ним філософська школа
отримала назву «Академія».

Архітектура Дворіччя характерна застосовувалося поперечним
розгортанням художнього простору. Композиційне формування садово-
паркового будівництва відбувалося на терасно-насипному принципові з
використанням штучних насипних платформ на терасах. Крім того, для
ассиро-вавилонської культури не були чужими парки з висадженими деревами,
привезеними з інших європейських та азійських країн: кипарисами, кедрами,
платанами, вербами, тополями, самшитом, плодовими деревами. Такий парк,
зокрема, створив ассірійський цар Саргон II у VІІІ ст. до н. е. Будувалися
також дозвіллєво-рекреаційні парки з можливістю полювання та прогулянок
на конях.

Французький палацово-парковий ансамбль Версаль будувався відомими
архітекторами Л. Лево та Ж. Ардуен-Мансаром. Андре Ленотр, з прізвищем
якого пов’язаний французький стиль садово-паркового мистецтва, створив
Парк Версальського палацу – одне з найвеличніших та вагоміших мистецьких
явищ в Європі. Будівельними роботами опікувався сам король Людовик XIV,
який по суті возвеличив свою епоху, епоху «короля-сонця», поставивши їй
своєрідний пам’ятник – ідейно-художнє вираження могутності і безмежності
влади. Художньо-архітектурне облаштування парку ґрунтується на багатьох
терасах, що понижуються по мірі віддаленості  від королівського палацу.
Багатобарвні квітники, впорядковані газони, оранжерея, яка захоплює
глядачів своїми розмірами, водойми з прекрасними скульптурами на
міфологічні мотиви, декоративні фонтани з численними
статуямидоповнюють розкіш палацової архітектури.

В Англії ХVІІ–ХVІІІ ст. позначається формуванням англійського, або
пейзажного ландшафтного парку, в основу будівництва якого покладено
природний місцевий рельєф, який може бути як рівнинним, так і горбистим.
Натомість англійські архітектори-дизайнери віддають перевагу горбистій
місцевості для закладання парку. Якщо на території майбутнього парку
горбистий рельєф відсутній, його роблять штучно.

На виникнення англійського стилю вплинули філософські ідеї
Просвітництва, зокрема, ідеал Ж.-Ж. Руссо природної людини, яка має
виховуватися у природному середовищі. Застосування у вихованні принципу
природних наслідків та непрямого впливу, вважає філософ, формує у дитини
такі важливі соціальні якості, як самостійність і самодіяльність

У відповідності з ідеєю природної людини у природному середовищі,
англійські парки характерні природним розташуванням садово-паркових
компонентів, плавністю ліній на нерівному природному рельєфі.
Переважають композиційні ансамблі з дерев і кущів, гра світла та тіні.
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В Росії при правлінні Петра І будівництво парків відбувається з
поєднанням місцевих природних умов із західноєвропейськими художньо-
архітектурними традиціями формування природно-антропогенного простору.
Так, Санкт-петербурзький Літній сад створений за зразком парку
Версальського палацу за сприяння Ж.-Б. Леблона – головного архітектора
Санкт-Петербургу, французького майстра з садово-паркової архітектури.

Цей парковий ансамбль являє собою типово класичну організацію
художнього простору з безліччю скульптурних композицій італійських
скульпторів П’єтро Баратта, Джованні Бонацца, Маріно Гропеллі, Джованні
Зорзоні, Альвізе Тальяп’єтра, Антоніо Тарсія, фламандського скульптора
Томаса Квеллінуса й багатьох ін.

Істотним компонентом паркового ансамблю є фонтан. Петро I вважав,
що лише при наявності фонтанів Літній сад може суперничати з красою парку
Версальського палацу. Тому Літній сад замислювався ним як дивовижний
сад прекрасних фонтанів, прикрашених різними архітектурними орнаментами
та статуями.

У плануванні парків сучасні архітектори роблять акцент на значенні
дозвіллєво-рекреаційних зон, підходячи до архітектурного визначення
формоутворення дещо з іншої сторони, оцінюючи пластичну архітектоніку
паркового простору зв’язком планувальної геометрії у стилі деконструктивізму
з розташуванням рекреаційних зон.
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Сфера дозвілля поєднує найрізноманітніші види людської
життєдіяльності, адже людина на дозвіллі не обмежена зовнішніми
чинниками і залежить лише від своїх внутрішніх бажань та уподобань.
Діяльність, якою людина займається у вільний час, відбиває сутність,
взаємозв’язок та розподіл основних видів дозвілля, таких як самоосвіта,
любительські заняття, оздоровча діяльність, споживання культурних
цінностей, спілкування, пасивний відпочинок, творчі зайняття тощо. Людина
як індивідуальність – соціальна істота, саморозвиток якої, самоактуалізація
відбувається в середовищі її проживання – у сім’ї, спілкуванні з друзями,
сусідами, в освітньо-виховному закладі, у виробничому колективі. У таких
спільнотах виникає певне ставлення до явищ або проблем соціального життя,
що зачіпають спільні інтереси, усвідомлюються актуальні соціальні
проблеми, які потребують вирішення, зіставляються і стикаються різні
погляди і позиції з обговорюваного питання, схвалюються, підтримуються
або, навпаки, заперечуються, засуджуються ті чи інші дії, вчинки або лінії
поведінки людей.

Слід зазначити, що суспільство виступає системою суб’єктивного типу,
тому воно є носієм соціальної та культурної активності, яка проявляється в
потребі членів громади змінювати або підтримувати основи своєї
життєдіяльності відповідно до власних ціннісних орієнтацій. Істинно
соціально-культурна активність полягає в спрямованості на зміну обставин
життя з користю для себе та інших людей. Соціальні та культурні проблеми,
що є досить поширеними у суспільстві будь-якої місцевості, потребують
нових шляхів і підходів у їх вирішенні. Оскільки самі мешканці найкраще
знають, які питання їх турбують, ефективним є залучення громадян до участі
у визначенні та ліквідації нагальних проблем [2, с. 41]. Наприклад, серед
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сільського населення таку соціально-культурну діяльність здійснюють
центри місцевої активності на базі будинків культур. Вони почали виникати
ще на початку XX ст. та згодом стали поширеними у Європі та США [3, с. 18–22].
В Україні прообразами таких центрів є інформаційно-консультативні пункти,
які виникли у 1999 р. при закладах культури і були орієнтовані на пошук та
залучення позабюджетних коштів і додаткових ресурсів, необхідних для їх
виживання. Ці установи ставлять собі за мету не просто надання послуг у
сфері дозвілля, а й розвиток спільноти, залучення жителів до вирішення
соціальних та інших проблем [3, с. 24–25].

Варте уваги твердження, що ідея інтеграції місцевого співтовариства
на базі будинків культури, шкіл та інших структурних утворень місцевої
громади не втратила своєї актуальності й сьогодні. При пошуку сучасних
форм і методів роботи центру важливо спиратися на попередній досвід, на
те позитивне, що накопичено на всіх етапах розвитку ідеї залучення громадян
до вирішення проблем місцевого соціуму.

Сьогодні можна навести безліч прикладів роботи таких центрів на
території України, серед яких деякі працюють вже давно, інші лише
починають свій шлях. Ефективну соціально-культурну роботу здійснює
Новобогданівський центр місцевої активності. У 2010 р. місцеві активісти
центрув рамках Антикризової гуманітарної програми Міжнародного Фонду
«Відродження» отримали підтримку свого проекту «Сонячно нашим дітям»,
що спрямований на інтеграцію громади у вирішенні проблем дошкільнят, а
саме – на ремонт приміщення дитячого садку. Дитячий садок у селі
знаходиться у напівзруйнованому стані і мета проекту полягала у тому, щоб
силами громади відновити його роботу. Тому, варто зазначити, що центри
місцевої активності на базі будинків культури діють, перш за все
спрямовуючи свою діяльність на зміну життя населення на краще [1, с. 13].

У процесі розвитку дозвіллєвого життя суспільства поряд із
підвищенням соціального рівня не менш важливу роль відіграє і економічний
чинник. Бажання громадян відпочивати, активно проводити свій вільний час
підкріплюються їх прагненнями працювати задля фінансової спроможності
отримати матеріальні і нематеріальні блага.

Більшість товарів і послуг, яких прагнуть люди, ставши багатшими, це
позиційні товари, – такі як будинок, розташований у певному популярному
районі місцевості або робота у вищій школі чи університеті. Одночасно,
такий сценарій може запропонувати прагнення і нематеріальних цілей, а також,
передбачати конкурентоспроможність для ресурсів задля досягнення цих
цілей. У той час, коли одна частина суспільства намагається наздогнати
решту, що стосується способу проведення вільного часу, інша – постійно
зосереджує зусилля на тому, щоб залишатись попереду. Отже, здається,
знайдено рецепт для дозвіллєвого існування.

Слід зазначити, що цей процес поширюється і відтворюється на
міжнародному рівні. Свідченням цього являється важливість економічного
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зростання в якості показника політичної ефективності у багатих і бідних
країнах.Однак, згодом, така тенденція починає оскаржуватися. На думку
вчених, економічне зростання не підвищує загальне благополуччя громадян.
Гарним суспільством є те, у якому люди щасливі і правильна діяльність є та,
яка виробляє найбільше щастя [4, с. 215–216].

В результаті, поліпшення життя громадян та збільшення рівня
споживання дозвіллєвих послуг призводить до покращення та розвитку
технології виробництва товарів дозвілля. Технологічні інновації, у свою
чергу, передбачають покращення продуктів. Таким чином, нові можливості
для дозвіллєвого споживаннячасто постають щоб випереджати будь-яке
збільшення багатства, що виникає з підвищення продуктивності праці. Це
призводить до прагнення все більших і більших доходів, щоб забезпечити
доступ до більш широкого спектру товарів і послуг, що пропонуються.

Враховуючи той факт, що товари для відпочинку отримують користь
від технологічного прогресу і стають дешевшими, надання дозвіллєвих
послуг, чи то дозвіллєвими організаціями, чи то фізичними особами, які
використовують куплені товари для відпочинку, потребує значно більше
коштів. Така тенденція споживання також слугує приводом для роботи задля
збільшення доходів та покращення матеріального становища споживачів
дозвіллєвої сфери обслуговування [4, с. 216–217].

Враховуючи усе вищесказане, можемо стверджувати, що дозвілля
відіграє одну з провідних ролей у процесі соціально-економічного прогресу.
Соціалізація та самореалізація особистості за допомогою згуртування
членів громади, підвищення продуктивності праці через розширення спектру
дозвіллєвих товарів та послуг, які пропонуються споживачам та збільшення
їхньої вартості – усе це сприяє розвитку сучасного суспільства, зокрема у
соціальній та економічній сферах.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Абрамов Л. К. Будинок культури – платформа для центру місцевої активності /
Л. К. Абрамов, Т. В. Азарова // Громадянське суспільство. – 2011. – №1(15). – С. 40–44.
2. Абрамов Л. К. Центр місцевої активності для розвитку громади / Л. Абрамов,
Т. Азарова. – Кіровоград : ІСКМ, 2012. – 144 с.
3. Абрамов Л. К. Центр місцевої активності на базі будинку культури : методологія та
технологія розвитку територіальної громади / Л. Абрамов, Т. Азарова. – Кіровоград :
ІСКМ, 2010. – 116 с.
4. HaworthJohnT. Workandleisure / JohnT. Haworth, A. J. Veal. – EastSussex : Hove :
Routledge, 2004. – 283 р.



76

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

СПОРТИВНІ КЛУБИ ЯК СКЛАДОВА
ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ

Нікуліна Людмила Олександрівна,
студентка 3 курсу

кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності
Київського національного університету

культури і мистецтв

Сьогодні клуби є важливими центрами соціокультурного, творчого та
рекреаційного дозвілля українців. Завдяки тому, що клубна система в Україні
представлена як в державному (палаци та будинки культури, палаци дітей та
юнацтва, центри художньої творчості тощо), так і комерційному (центри
дитячого та сімейного дозвілля, розважальні центри, спортивні клуби та ін.)
секторах культури, вона набирає популярності серед населення.

Важливе місце у сучасній індустрії дозвілля займають спортивні клуби,
які все більше привертають увагу різних вікових категорій, особливо молоді.
Спорт є складовою дозвілля великої кількості населення України, оскільки
здоровий спосіб життя та гарна фізична підготовка сьогодні є своєрідним
елементом моди. Саме тому варто досліджувати взаємозв’язок спорту та
дозвілля. Поєднання цих двох складових надає можливість задовольнити
потреби людини у спілкуванні, у реалізації творчих здібностей; сприяє
фізичному оздоровленню та впевненості у власних силах; допомагає
врівноважити психологічний та емоційний стан; стимулює до подальшої
роботи над собою та до реалізації планів. Заняття спортом дають можливість
забути про проблеми на роботі, в родині чи про поганий настрій, подумати
про сенс життя та перспективи розвитку. Інколи спорт стає своєрідним
викликом для людини, адже завдяки спортивним досягненням можна
задовольнити не лише фізичні та рекреаційні потреби, але й самоствердитися.

За даними спортивного довідника Спортклуби Києва, лише, у кількох
районах м. Києва функціонують майже двісті спортивних клубів (у
Шевченківському районі – 76 закладів, у Голосіївському – 41, у Солом’янському
районі – 69 клубів, тощо) [3]. Кількість дозвілллєвих закладів зі спортивним
спрямуванням зростає з кожним роком, оскільки вони користуються
популярністю серед населення та є гарним засобом заробітку для підприємців.

Попит на спортивні клуби визначається їх багатофункціональністю та
різноманітністю послуг. Зокрема, сучасні спортивні клуби в Україні надають
послуги з таких видів спорту: авто-, мото-, вело-, авіаспорт; баскетбол,
волейбол, гандбол; плавання, басейн (аквафітнес,  вейкборд, водне поло,
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водні лижі, веслування, дайвінг, плавання, тріатлон, кайти, вітрильний спорт);
бойові мистецтва, єдиноборства (айкідо, дзюдо, бокс, боротьба, джиу-
джитсу, дзюдо, інаянекстріма, капоейра, карате, кікбоксінг, крав-мага,
кунг-фу, кемпо, кендо, міксфайт, ніндзюцу, ножовий бій, панкратіон,
рукопашний бій, самбо, слов'янський кулачний бій, таїландський бокс,
тхеквондо, у-шу, хапкі до, фехтування); гімнастика, аеробіка, паркур;
гірськолижний спорт, ковзанярський спорт, роллер спорт, сноуборд, фігурне
катання, хокей; легка атлетика; спортивний туризм (водний туризм,
спелеотуризм); стрілецький спорт (біатлон, стрільба з лука, кульова стрільба);
танці (спортивно-бальні, сучасні); теніс, бадмінтон, бейсбол, гольф, сквош;
тренажерний зал, бодібілдинг, пауерліфтинг, важка атлетика, гирьовий спорт;
фітнес, шейпінг, йога (аеробіка, боді-флекс, дзен, імбілдінг, йога,
калланетика, пілатес, стрейчінг, ранній розвиток дитини, спорт для дітей,
цигун, схуднення); футбол, регбі; шахи, більярд.

Можна виокремити спортивні клуби, які поєднують в собі декілька
напрямів діяльності. Наприклад, у танцювальній студії D.sidedancestudio
відбуваються не тільки заняття сучасною хореографією, а й йогою,
стрейчінгом та калланетикою [4]. Серед відвідувачів тут переважають
школярі та студенти, проте люди більш старшого віку також задовольняють
свою потребу у творчій реалізації в танцювальній студії D.side.

Одним із найпопулярніших спортивних клубів Києва є мережа фітнес-
клубів SportLife, яка нараховує 28 закладів у різних районах міста. Група
компаній SportLife заснована венчурним фондом Київ – Капітал в Меріленді,
США в 2001 р. з метою інвестицій у спортивну інфраструктуру країн Східної
Європи [2]. Сферою діяльності фітнес-центру є надання товарів та послуг
для спорту та здорового способу життя. SportLife дотримується у своїй роботі
трьох основних принципів: ефективність, професіоналізм, відповідальність.

Варто зазначити, що кожен фітнес-центр мережі SportLife надає великий
спектр послуг: заняття у тренажерних залах (разом з інструктором);
відвідування басейнів, банних комплексів; SPA-послуги, масажі; гра у
волейбол, футбол, баскетбол, гандбол; дитячі спортивні зони; заняття з
танців, фітнесу, йоги та ін.

Ще один не менш популярний в Києві клуб здорових задоволень
«5 Елемент». Цей заклад об’єднує навколо себе успішних, енергійних,
впевнених у собі людей, які цінують власне життя, здоров’я та час. Спектр
послуг цього спортивного клубу дуже широкий: заняття у тренажерних залах,
басейнах, групові заняття з різних напрямів, аквааеробіка, ігрові види спорту,
єдиноборства, фітнес-тестування, реабілітація, wellness, центр краси,
ресторан, літній відпочинок як для дорослих, так і табір для дітей, дитячі
спортивні школи та заняття для майбутніх мам [1]. Окремо варто звернути
увагу на організацію різноманітних культурно-дозвіллєвих та розважальних
заходів у клубі: святкування днів народження, весіль, організація
корпоративних вечірок, фуршетів, семінарів, конференцій тощо.  Наявність,
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зазначених послуг, значно розширює коло відвідувачів клубу «5 Елемент»
та популяризує його серед населення.

Цікавим та цінним для нашого дослідження є досвід роботи
спортивного клубу «EnerGym», який нещодавно відкрився на Лівому березі
Києва та приваблює відвідувачів неймовірним краєвидом. У «EnerGym»
практикують аквафітнес, тренування з персональним тренером, кроссфіт,
групові програми, бійцівський клуб, дитячий фітнес, wellness-програми. [5]
Також важливою частиною роботи цього закладу є школа фітнес-
інструкторів «MASTERS», яка готує фахівців для подальшої роботи в
спортивних клубах.

Отже, спортивні клуби сьогодні набирають обертів у популярності
серед населення. Комплексність послуг спортивних центрів приваблює людей
набагато більше, ніж гурток, кваліфікований на одному виді спорту.
У спортивних центрах людина має можливість задовольнити свої потреби у
зміцненні фізичного здоров’я, рекреації, відпочинку, розвагах та спілкуванні.
Комфортабельні умови та приємний персонал створюють необхідну
атмосферу для плідних занять спортом та підтримання тонусу власного тіла,
налагодження нових дружніх контактів та приємного і корисного дозвілля.
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Мистецький менеджмент у міжнародній художній практиціє однією із
недавно започаткованих технологій, проте певний накопичений досвід його
аналізу та систематизації став уже набутком функціонування окремих фахових
інститутів та відомих організацій, серед них: Міжнародна асоціація управління
проектами (International Project Managment Association – IPMA) й Інститут
проектного менеджменту у США, яким створено загальновідомі стандарти
Pmbok (Project Management Body of Knowledge – зведення знань з управління
проектами).

Сучасний мистецький менеджмент будується за цифровими
технологіями з інтерактивним динамічним способом формування стратегії
діяльності центрів культури, позначеної формуванням гнучких, зорієнтованих
на індивідуалізацію окремих проспектів, гібридних організацій. Створення
культурного продукту для йогопросування та подальша професійна
діяльність митців й надалі, цілком ймовірно, зазнаватиме глобальних
тенденцій розвитку, що остаточно змінить життя традиційних арт-організацій
[1, 266].

Зазначена концепція координації культурно-мистецької роботи є
підприємницькою за характером, а функції управління – виробництво,
фінансування, маркетинг, добір і підготовка персоналу, інноваційний пошук
– з’інтегровані в єдине ціле з метою досягнення рекреаційно-комерційних
цілей.

Міжкультурні мережеві організації (ММО) не можуть успішно
функціонувати без новітніх мультимедійних інформаційних та комунікаційних
технологій (МІКТ). МІКТ XXI ст. з їх комп’ютерно-інтелектуальними
технологіями і платформами (smartware), технічним і програмним
забезпеченням (зокрема, програмним забезпеченням групового
користування) (hardware, software, groupware) невпинно витісняють
традиційний менеджмент XX ст., зорієнтований на роботу окремого
менеджера у рамках менеджерської інформаційної та організаційної системи
(МІС). Ідея ММО є фундаментальнішою за традиційну концепцію творчої
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організації й озброєна ефективними стереотипами інноваційної культури,
спроможна використовувати якісно нові методи та нові продукти діяльності
[4, с. 115].

Програмісти МІКТ з’акцентовують основну увагу на ефективному
використанні «ноу-хау» та сконцентрованості аналізованої інформації з
метою оперативного розв’язання культурно-мистецьких проблем.

Cучасний арт-менеджер має бути не лише освіченим фінансистом і
маркетологом, а й культурологом та політиком, суспільним діячем, готовим
до публічного широкого діалогу із суспільством. Ця обставина актуалізувала
публік рілейшнз. Діяльність виробничо-комерційних фірм, держав та
приватних осіб по зв’язках з громадськістю спрямована на формування
суспільної думки з рекламними, політичними та іншими цілями. Вона
здійснюється відповідно до міжнародного статусу, заснованого на принципах
декларації прав людини, й включає навмисну дезінформацію населення.

Цілеспрямований пошук спільних інтересів у співробітництві з
партнерами, державними та громадськими організаціями, засобами масової
інформації та формування потрібного іміджу фірми у країні й за її межами
або у рамках певного регіону стали особливо важливою складовою
професійної діяльності менеджерів з мистецтва. За останнє десятиліття
публік рілейшнз трансформувалася у певну концепцію сучасного менеджменту
з яскраво вираженим соціально-культурним забарвленням.

Будучи насамперед медіатором, сучасний менеджер має бути ґрунтовно
обізнаним з технологіями організації і фінансового контролю, маркетингу й
психологічно-виховною роботою з персоналом, але до того ж мати вміння
вирішувати слабо структуровані проблеми, здатним піти на розумний ризик
заради інтересів справ та суспільства, уміло репрезентувати себе.

Мистецький менеджмент технологічно включає формування бази
даних, збір інформації про художників, створення репродукцій їхніх робіт,
публікацію мистецтвознавчих статей тощо. Тому менеджер повинен уміти
планувати свій культурно-професійний розвиток, брати участь у різноманітних
формах ділового та мистецького життя.

В Україні створено певні передумови для розвитку арт-ринку і його
подальшого реформування. Зокрема, розроблена необхідна законодавча база,
створено Асоціацію арт-галерей України, й функціонують аукціони. Ринок
творів мистецтва у нашій країні правомірно розглядати навіть як окрему
галузь економіки, в якій задіяні понад 50 тис. художників, які створюють
якісний мистецький продукт [2].

Проте більшість же українських мистецьких галерей є публічними й
виконують функції культурно-виховних закладів, але майже не одержують
матеріальної підтримки від місцевої, регіональної та центральної влади, як-
от: пільги по оренді й тарифах, субсидії або гранти тощо. Фактично відсутня
системна добродійність, тому виживають лише деякі публічні галереї й
арт-центри за рахунок окремих неформальних продажів, суборенди й участі
в арт-консалтингу [3, с. 42].
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Таким чином, мистецький менеджмент здійснюється у внутрішніх та
зовнішніх зв’язках діючого художньо-естетичного простору. Цей вид
менеджменту характеризується зацікавленою комунікацією з наявними
осередками функціонування художньої творчості. Йому також притаманні
відносна самостійність та якісна специфіка.
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культури і мистецтв

У сучасному суспільстві активно впроваджується у науковий обіг та
практичну діяльність концепція соціально-економічного розвитку, згідно якої
культурні ресурси території та креативні ініціативи місцевого населення
розглядаються як значимий чинник економічного розвитку.

Чи не найвідомішою працею, у якій було здійснено аналіз творів
мистецтва у контексті розвитку технології, була праця В. Беньяміна «Das
Kunstwerk Im Zeitalter seiner technischen Reproduzier barkeit» (1936). Однак
до наукового вжитку поняття «культурна індустрія» запроваджується
М. Горкгаймером і Т. Адорно, у праці «Діалектика Просвітництва» (1944) й
зводиться до критичного обґрунтування масового виробництва культурних
благ та послуг.

У 70–80-ті рр. ХХ ст. поняття «культурна індустрія» конкретизується,
набуваючи додаткових практичних значень і змістів, що зумовлює
трансформацію цього терміну у множину. Поширеним стає сприйняття
поняття «культурні індустрії» як сучасної форми виробництва й споживання
культуро-творчих продуктів і цінностей [3, с. 83]. Водночас, сучасними
культурологами наголошується на хибності такого формулювання. Адже
воно ґрунтується на звуженому сприйнятті культури виключно як продукту
діяльності культуротворчих інститутів, натомість не враховується аспект
розуміння культури як інструменту регуляції свідомості й поведінки людини
[3, с.76].

Стандартизація й масовість, як специфічні ознаки культурних індустрій,
дозволяють окремим вченим обґрунтовувати думку про метафоричність
змістового навантаження поняття «культурні індустрії», й наполягати на
використанні термінів «культурні технології» або ж «комерціалізація
культури», пояснюючи свою позицію тим, що культурні індустрії залежать
від розвитку технологій. У цьому контексті поняття «культурні індустрії»
використовується передусім тоді, коли йдеться про виробництво, тиражування,
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збереження й популяризацію культурних послуг і благ, з метою отримання
комерційно вигідних результатів, а не досягнення певних культурнорозвиваючих
завдань [2, с. 4, 8].

Водночас, сучасними вченими наголошується на поєднанні бізнес-
навичок та культурних практик, внаслідок чого відбувається поступове
нівелювання межі між виробництвом й споживанням (О. Зеленцова), а
розвиток підприємництва у сфері культурних індустрій ототожнюється із
спробою сучасного суспільства повернути творчість у сферу культури
(Е. Мак-Ілрой).

У Доповіді про креативну економіку (2013) міститься узагальнений
аналіз поняття «культурні індустрії» й обґрунтовано моделі, що
кристалізують розвиток культурних індустрій у сучасному суспільстві:
модель DCMS, символіко-текстова модель, концентрично-кругова модель,
авторсько-правова модель WIPO, Торговельно-орієнтована модель, модель
«Американці – мистецтву» [4, с.21–24].

Модель DCMS відображає позицію Департаменту культури, ЗМІ та
спорту Великобританії й наголошує на економічному аспекті: «діяльність,
в основі якої лежить індивідуальне творче начало, навик чи талант, і яка може
створювати додану вартість і робочі місця шляхом породження й
експлуатації інтелектуальної власності» [1]. Основними напрямами
культурних індустрій визначено рекламу, архітектуру, мистецтва
(у т. ч. виконавські), ремесла, дизайн, моду, ЗМІ, музику, видавничу справу,
комп'ютерні програми, віртуальні розваги.

Символіко-текстова модель відображає позицію Д. Хезмондалша, який
до культурних індустрій відносить індустрії, спрямовані на виробництво та
поширення символічних текстів. Відтак, до сфери культурних індустрій
науковець відносить основні (реклама, кіно, Інтернет, музика, видавнича
справа, ЗМІ, відео та комп’ютерні ігри) та супутні (мистецтва, побутова
електроніка, мода, комп'ютерні програми, спорт).

Концентрично-кругова модель Д. Тросбі дає підстави розглядати
культурні індустрії як такі, що мають у своїй основі творення та поширення
творчих ідей у звукових, словесних та образотворчих мистецтвах. А тому
культурні індустрії класифікуються на основні (стрижневі), інші основні,
культурні індустрії широкого кола тлумачень.

Авторсько-правова модель WIPO, запропонована Всесвітньою
організацією інтелектуальної власності, має на меті визначити культурні
індустрії у контексті застосування ними авторського права. З цієї точки зору,
культурні індустрії поділяються на ті, що безпосередньо пов’язані з
об’єктами авторського права (реклама, колекціонування, музика видавнича
справа та ін.); частково пов’язані з об’єктами авторського права (дизайн, мода,
іграшки тощо) або ж є лише знаряддями створення об’єктів авторського
права (побутова електротехніка, музичні інструменти, тощо).

Торговельно-орієнтована модель Інституту статистики ЮНЕСКО
зводиться до розгляду культурних індустрій як таких, що базуються на
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виробництві культурних товарів у сучасному світі. Серед них
виокремлюються індустрії, пов’язані з основними сферами культури (заклади
культури, виконавські мистецтва, фестивалі тощо) та індустрії, пов’язані з
культурою в широкому сенсі (виробництво та експлуатація музичних
інструментів, звукового обладнання, аудіовізуальної апаратури та ін.).

Модель «Американці – мистецтву» визначає культурні індустрії як такі,
що базуються на створенні та поширенні творів мистецтва («мистецьки-
орієнтований бізнес»). Тому класифікують культурні індустрії на рекламу,
архітектуру, мистецьку освіту, дизайн, кіно, музику, виконавські мистецтва,
заклади культури.

Здійснений аналіз доводить, що поняття «культурні індустрії»
характеризується розмитістю й розпорошеністю меж, різноманітністю
змістового наповнення, що значно ускладнює процес його використання у
практичній площині. Видається доцільним проведення ґрунтовного
дослідження задля окреслення «культурних індустрій» у вітчизняному
просторі та з урахуванням особливостей їхнього функціонування в державній
культурній політиці України.
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Гостинність є такою специфічною людською соціальною якістю, яка
здавна притаманна усім народам у різних формах вияву, характеризуючись
різним ступенем розвиненості в залежності від соціально-економічного
устрою життя людей. Вона завжди виступала не лише засобом неформальних
стосунків людей, а й гарантованою формою забезпечення людини притулком,
теплом і турботою, виявом довіри, прихильності, співпереживання,
милосердя, взаєморозуміння.

Як продукт соціокультурного розвитку феномен гостинності
реалізується у процесі приймання гостя, застілля, обміну подарунками. Ці
ритуали, будучи формами універсального обміну, пронизують всі сторони
простору гостинності від доби архаїки до наших днів

Тематика зв’язку гостинності з даром посідає помітне місце у
давньогрецькій міфології та літературі. Слова «чужий», «гість» в античній
Греції позначалися однаково – «ксенос». З цим терміном пов’язаніслова:
ксенофобія – страх перед чужинцями, первісно християнське ім’я Ксенія
(у перекладі «іноземка») й новогрецьке Ксенофонт (той, хто говорить
іноземними мовами) тощо. Ксеніями давні греки йменували дари, які
пропонував господар гостям, бажаючим приємно погостювати в його домі.
Облаштування помешкань дозволяло надавати гостям окремі кімнати і, щоб
гості не відчували труднощів й незатишність на чужині, їм надалі надсилалися
у подарунок продукти (ксенії).

Греки шанобливо ставилися до чужоземців, дотримуючись священних
законів гостинності щодо гостей-чужинців. Ксенією (гостинною) називали
Афіну як захисницю гостей. Одним з епітетів Зевса, який свідчив про його
опікування чужоземцями, був Ксеній ( «що охороняє чужинців»).

Гостинність у первіснообщинному суспільстві слугувала своєрідним
механізмом, що сприяв біологічному виживанню людини або  відносній
можливості виживання. Т. Захарова трактує її як первинний досвід становлення
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соціальних відносин і соціального спілкування, заснованого на прагматичній
основі за формулою: Do ut des (лат.) (Даю, щоб ти дав. Даю, щоб одержати).
Особливістю архаїчної стратегії гостинності був примітивний розрахунок
на віддарювання. Але саме сподівання на дотримання зазначеної формули і
втримання балансу інтересів поступово сприяло інтегруванню первісної
людини у систему соціокультурних зв’язків [3].

Звичай гостинності в умовах розкладу первіснообщинної формації
набув вагомого значення універсального механізму у подоланні племінної
замкненості та налагодження міжплемінних стосунків. Будучи єдиним
засобом активізації торгівельних контактів, він сприяв зміцненню соціально-
економічних зв’язків між територіально віддаленими народами.

Розділення скотарства і землеробства та виробництво заліза стали
великими суспільними явищами, що прискорили активність продуктивних сил
та суттєве піднесення продуктивності праці і як його наслідок – появу
надлишку продукту, що потребував збуту (обміну). Первісні люди перестали
вбачати в «чужинцях» лише ходячу їжу, мішень для полювання, роблячи
перші кроки мирних контактів, шукаючи «партнерів» з торгівлі, товарообміну,
заради чого необхідно було іноді подолати важкий і небезпечний шлях.

Дарообмін у зв’язку з феноменом гостинності є характерним культурно-
історичним стереотипом традиційного суспільства. Його було ґрунтовно
досліджено французьким соціологом і антропологом М. Моссом (1872–
1950 рр.) у праці «Нарис про дарунок. Форма і підстава обміну в архаїчних
суспільствах», створеній на основі розмаїтого етнографічного матеріалу.
Дарунок, зазначає вчений, є елементом обміну, який відбувається між
окремими частинами первісних спільнот: не між особами, а між певними
групами або їх лідерами. Така система дарування, на перший погляд начебто
безкорислива, все ж таки позначена прихованою взаємною вигодою і
соціальною нормованістю. Відтак дарообмін виступає в якості усвідомленої
сторонами економічної угоди, яка з розвитком господарського побуту дедалі
активніше ґрунтується на ідеї цінності та оцінці обмінюваних предметів [5].

Приклад безконтактної торгівлі купців з жителями Югри, розвиток яких
знаходилися на стадії дикості, наводить П. Полєвой. Після довгого шляху
засніженим степом подорожні зупиняються в потрібному місці і викладають
свої товари. Залишаючи їх для огляду, купці повертаються до місця своєї
стоянки. Якщо наступного ранку вони знаходять замість привезених товарів
предмети обміну, залишених племенем: серед них соболі, білки і горностаї,
то, задоволені таким обміном, беруть його негайно з собою та їдуть. Якщо
ж ні, залишають його разом із своїм привезеним товаром. Після надбавки
до хутра купці забирають пропонований племенем обмін, залишаючи
натомість свій товар. Причому все це відбувається без жодних візуальних
або звукових контактів, так що приїжджі не знають людей, які ведуть з ними
обмін [4, c. 146].

Епоха кам’яного віку позначилася початком перших торгових
подорожей, формуванням перших «торгових» шляхів. Товарний обмін
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здійснювався не лише з довколишніми племенами у вигляді «дарообміну»
при умові дружніх взаємин або «німого» при ворожих або напружених
стосунках. На міжгромадському рівні подібні зв’язки сприяли і розвиткові
престижної економіки, яка стимулювала соціальне розшарування у межах
племені.

Регулярний дарообмін між різними племенами супроводжувався
ситними бенкетами (зокрема, відомими в історії є «свинячі свята» у
папуасів). Посилення міжгромадських контактів сприяло розвиткові
соціальних інститутів гостинності, побратимства, адапції тощо.

Даробмін є звичайним способом встановлення дружніх відносин або
побратимства. Парадоксальний характер мало обдаровування у допетрівській
Русі. Зокрема, у XVI–XVII ст. особливою царською милістю був факт
повернення царем раніше принесених йому дарунків [2, с. 26].

Функціонування різних систем дарування як вид адекватного обміну й
забезпечення соціокультурної рівноваги, еволюціонуючи, стало невід’ємним
компонентом життєдіяльності усіх цивілізованих спільнот, фіксуючись у
писаних та неписаних морально-етичних нормах. Щоправда, здавна поширена
з-поміж східних слов’ян гостинна щедрість, дарування й віддарювання,
готовність віддати людині «останню сорочку» є втіленням не лише моральної
імперативності, а й ментальнісної щиросердості, вірної дружби та
самовідданого побратимства. Крім традиційно народного обрання парубка
за брата або побратима-оборонця, українська православна держава навіть
закликала ворогуючі сторони до дружби і любові, до братотворіння [1, с. 459].
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Представники гуманітарних наук (філософії, соціології, соціальної
психології, культурології, теорії дизайну та ін.) у сучасних умовах дедалі
активніше досліджують змістовні й формальні аспекти реалізації
соціокультурної життєдіяльності людини, зважаючи на органічне поєднання
у ній чинників загальнолюдського й етнокультурного конкретно-історичного.

Національно-культурні традиції формування художнього простору
ресторанно-рекреаційних закладів зорієнтовані на вдосконалення інтер’єру
шляхом композиційного формування простору, колірного вирішення
обробки поверхонь, використання відповідної художньої форми меблів та
іншого обладнання, створення комфортних умов для споживача-відвідувача
у напрямку забезпечення художньо-естетичної привабливості обідніх та
банкетних залів, передовсім у деталях сервірування й умеблювання;
коректного використання елементів декорування, видів освітлення тощо.

Дослідниця графо-аналітичного моделювання функціонального
простору ресторанних комплексів С. Дудка, зокрема, наголошує на однаковій
мірі важливості високоякісного планування та оформлення приміщень для
прийому відвідувачів (вестибюлів, обідніх залів, холів тощо), виробничих
цехів і комірень, адміністративно-побутових і технічних приміщень [2, с. 80].

Організація культурно-дозвіллєвих програм має бути якнайсприят-
ливішою для реалізації найголовнішої функції такого закладу –
громадського харчування. Архітектурне планування ресторанів з
розгалуженими функціями дозвілля зумовлюється й характером культурно-
дозвіллєвих програм, виконуваних у приміщеннях для відвідувачів
(до 25 % від загальної площі будівлі, а інколи із додаванням інших  окремих
дозвіллєвих приміщень [2, с. 80].

Умеблювання робочими столами у приміщеннях для виготовлення їжі
доцільно здійснювати за вимогою перпендикулярного розташовування
відносно вікон й на безпечній відстані від нагрівальних приладів. Групування
робочих столів квадратом по 4, з урахуванням виробничого досвіду,
уможливлює скорочення корисної площі від 14 до 31 %. У рекреаційно-
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харчувальних закладах проектування підлоги має відповідати вимогам
безшумності, теплотривкості та зносостійкості. В обідніх залах ресторанів
доцільно користуватися ворсовими зносостійкими килимовими покриттями,
що мають невисокий ворс, тафтинговими петльовими килимами, що
вміщують не менше, ніж 50% волоконної синтетики. Зазначене в однаковій
мірі стосується й приміщень для роздачі страв офіціантам. Для покриття
підлог танцювальних майданчиків використовуються паркет або ж твердий
мармур. У великих залах паркет у проходах нерідко покривають килимовими
доріжками.

В обідньому залі ресторану малюнок підлоги допустимо сприймати
цілком за будь-якого розташування меблів; за орнаментованості його можна
неодноразово повторювати без яскраво виражених нюансів. Плануючи
малюнок підлоги, треба не забувати про його функціональне значення в
окресленні масштабності приміщення: дрібним малюнком візуально
збільшується масштабність приміщення, тоді як великим – зменшується.

Практика оформлення художнього простору в харчувальних закладах
України втілюється у перевагах і характері дизайнерської творчості:
особливостях формоутворення, колористичних рішеннях, використанні
матеріалів тощо, щоб поглибити уявлення єдності художнього простору
[1, с. 191]. У невеликих харчувально-рекреаційних закладах, щоб створити
цілісне сприйняття інтер’єру, нерідко прагнуть зкомбінувати матеріали різної
фактури та колірних рішень для зорового розподілення цілісного простору:
приміщення необхідно розпланувавши, виокремити основні функціонувальні
зони, посилити акценти на певній ніші у просторі, де той чи інший предмет
має посісти в інтер’єрі, причому його має гармонійно супроводжувати інший
предмет, оформлений у такому ж кольорі або з таким же орнаментом, або
річ інтер’єру у такому ж стилі.

Вагоме місце в інтер’єрному просторі ресторанних закладів посідає
архітектурно-художнє вирішення стелі. Плити на її оздоблення, останнім
часом здебільшого виготовлені на індивідуальне замовлення з елементами
декорування малюнком або рельєфом, композиційно гармоніюють із
загальною концептуальністю інтер’єрів. Використання конструкції підвісних
стель уможливлює створення на їх площині об’ємних пластичних композицій,
які у поєднанні із світлоджерелами створюють оригінальний світлотіньовий
малюнок. Практикується також виготовлення збірних підвісних стель із
стандартної плитки «Акмігран», стандартних і нестандартних гранчастих стель
зі світлопропускних синтетичних матеріалів з доповненням вбудованих
світлових плафонів і крапкових світильників.

Оформлення харчувально-розважальних залів у кафе для дітей з метою
емоційного наснаження відвідувачів потребує освіження стін яскравими
світлими фарбами, прикрашання приміщень повітряними кульками, ажурними,
об’ємними, горизонтальними й вертикальними гірляндами у вигляді квітів,
фігурок різних птахів, тварин, рибок, фруктів та овочів тощо. Просторніші
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ж приміщення громадського харчування доцільно інтер’єрно насичувати
оптимізованим дитячим майданчиком з гіркою, казковими хатинками й
персонажами тощо, а у дні найбільших свят церковно-народного календаря
– композиціями на зразок лялькових вертепних сюжетів.

Таким чином, стратегічними пріоритетами в організації ресторанного
середовища є забезпечення привабливості мережі громадсько-рекреаційних
закладів і якісне обслуговування клієнтів. Реалізації зазначених стратегій
сприяє концептуалізоване використання відповідної кольористики,
предметного оздоблення умеблювання елементами декоративно-
прикладного мистецтва. У такий спосіб створюється атмосфера своєрідної
святковості й театралізованості у поєднанні із задоволенням харчувально-
смакових потреб споживача.
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На сучасному етапі цивілізаційного розвитку особливого значення
набувають культурологічні та психолого-педагогічні аспекти процесу
розвитку підростаючої особистості. Сьогодні на історичну арену виходить
новий соціальний тип особистості, здатної до інноваційного мислення,
рефлексії та самореалізації. Проте вчені констатують, що в результаті
трансформації сучасного суспільства спостерігається криза самоцінності,
яка передусім пов’язана з порушенням ідентичності, що може призвести до
знецінення особистості. У зв’язку з цим пріоритетними постають завдання
створення умов для якісно нової підготовки підростаючої особистості до
життя, їх вміння орієнтуватися у світі масових системних комунікацій,
несприятливому екологічному середовищі, не втрачаючи при цьому
індивідуальної своєрідності,  власної неповторності та духовності.

Однією з вагомих причин недостатнього розвитку самоцінності дитини
є недоліки в організації культурно-дозвіллєвої діяльності. Це пов’язано з
тривалим ігноруванням ідеї самоцінності людської особистості, насадження
масового колективізму, домінування монологічної стратегії в системі освіти
і виховання, що значно гальмували естетичний та духовний розвиток
підростаючого покоління. Процеси швидких соціальних змін, що
відбуваються у світі і в нашій країні, спонукають нас по-новому оцінювати
питання про виховну ефективність культурно-дозвіллєвої діяльності як
засобу розвитку ціннісного «Я» особистості дитини.

Аналіз проблеми показав, що культурно-дозвіллєві заклади мають
невичерпні можливості у розвитку самоцінності особистості, адже вони є
місцем спілкування, особистісно і суспільно значущої діяльності дітей та
юнацтва. При належному психолого-педагогічному спрямуванні спілкування
й активна соціальна діяльність, створюють невимушені природні умови для
формування ціннісного «Я» особистості дитини. До того ж активна участь у
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творчій, вільно обраній діяльності є важливим засобом самоосвіти,
самопізнання, саморегуляції поведінки, виховання творчої особистості
дитини, підвищення її загальної культури і духовності.

Результати теоретичного аналізу наукових джерел за окресленою
тематикою дозволив виокремити певні підходи до розв’язання проблеми
розвитку самоцінності особистості. Так, досягнення філософів полягають
в обґрунтуванні поглядів на соціальну та духовну сутність буття людини
(С. К’єркегор, Ф. Ніцше, М. Хайдеггер), свободи особистості та її
самозбагачення, самовідтворення, самооновлення в соціальному вимірі
(М. О. Бердяєв, О. Ф. Лосєв, Ж.-П. Сартр), діалогізму в розумінні
особистістю нескінченності змісту «Я-іншого» (М. М. Бахтін),
зорієнтованості особистості на суб’єктивне, внутрішнє – «енергія зусилля
над самим собою» (М. Мамардашвілі), пошуку індивідом духовності в
умовах глобальної цивілізації (В. Є. Барановський, Л. П. Буєва, Ю. Н. Волков,
С. П. Курдюмов, І. Р. Пригожин).

Самоцінність особистості дитини розуміється у психоаналітичній
психології як «ціннісне прагнення до переваг над іншими та
самодосконалості» (А. Адлер); в егопсихології – як «свобода особистості,
її вірність своєму ціннісному «Я» (Е. Еріксон); біхевіоризмі як «готовність
до презентації себе як цінності іншим» (Дж. Вольп); гуманістичній психології
як «постійна потреба в ціннісному самовираженні та саморозвитку» (А. Маслоу),
«самоактуалізація своєї індивідуальної неповторності» (К. Роджерс); в
екзистенціоналізмі як «визнання власної духовної цінності» (А. Ленгле).

Так, в контекст поняття самоцінності особистості покладене розуміння
її як найвищої цінності, що пов’язано з узгодженим співвідношенням «Я» –
фізичного, «Я» – соціального, «Я» – духовного. Джерелом розвитку
самоцінності особистості  дитини визнаються не лише природні потенціали
людини, а й соціальні впливи.

Сучасне дозвілля розглядають у різних ракурсах: як продукт
індустріалізму і урбанізму (Р. Арон, У. Ростоу, А. Турен та ін.), теорії, класової
культури «(Е. Шилз, У. Уайт), ідеї, цивілізації дозвілля» (Ж. Дюмазедьє,
Ж. Фурастьє). При цьому більшість дослідників, визнаючи особливу роль
дозвілля в становлення самосвідомості особистості, підкреслюють, що
культурне самовизначення дитини неминуче припускає здатність власного
вибору, адже вільний час завжди можна заповнити за своїми унікальними,
неповторними уподобаннями, а не за примусом.

Відтак, аналіз різних наукових концепцій дає можливість стверджувати,
що самоцінність як унікальна цілісна система являє собою не лише
заздалегідь задану, а й відкриту можливість для самореалізації. Головне в
розвитку самоцінності особистості – не залежність від її минулого, а
спрямованість в майбутнє, до вільної реалізації своїх потенцій, особливо
творчих задатків і здібностей, до зміцнення віри в себе й прагнення до
ідеального «Я». Самоцінність – це впевненість людини у власній значущості,
особистісній цінності, і ця цінність – її власне «Я», самоідентичність.
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Культурно-дозвіллєва діяльність – це величезна можливість
формування особистості на кращих зразках світової художньої культури,
народній художній спадщині, традиціях, звичаях, обрядах українського та
інших народів, що живуть на терені України. Тож важливим чинником
розвитку самоцінності дитини є раціональне використання вільного часу,
оптимального сполучення в ньому двох основних функцій: відновлення
фізичних і психічних сил та фізичного й духовного розвитку засобами
мистецтва.

У реалізації данних функцій сфера культури і мистецтва посідає
особливу, надзвичайно важливу роль. Культурно-мистецьке розмаїття, значні
відмінності між культурами різних народів, історичних епох, цивілізацій –
необхідна передумова та вихідна основа процесів мистецької комунікації.
Різноманітність суспільних і міжкультурних зв’язків уможливлює процес
спілкування з естетичними ідеями різних часів. Художнє спілкування – завжди
реальне спілкування, процес комунікації шляхом образного збагачення та
психологічного контактування. Саме художнє спілкування дозволяє дитині
включатись у певну спільноту (культурну, соціально-історичну), виявляючи
при цьому індивідуально-особистісну участь, схильність до визначеної
культурної традиції [4].

Розвиток самоцінності особистості через мистецтво дає дитині
можливість виражати набагато більше змісту, смислу, оцінок, почуттів, ніж
через інші форми спілкування. З одного боку, спілкування через мистецтво
відбувається через духовний витвір – художній образ, а з іншого – характер
переживання є безпосередньо-практичним. Це переживання веде до
закріплення в структурі особистості здатності до співпереживання, спонукає
дитину до співучасті в житті інших людей та творчої самореалізації свого
ціннісного «Я». [4] Отже, раціональне використання вільного часу через
мистецтво сприяє формуванню самоцінності та духовності дитини, її
фізичної досконалості, задоволенню інтересів і потреб у спілкуванні та
творчому саморозвитку.

У процесі культурно-дозвіллєвої діяльності художня культура стає для
підростаючої особистості джерелом життєвого досвіду, спеціально
організованого, продуманого й оціненого з точки зору істинного смислу.
Формується оволодіння своїми сутнісними силами, всебічно розвивається
ціннісне «Я» дитини. Цей процес охоплює складний комплекс свідомих і
підсвідомих реакцій людини, які сприяють визначенню особистісного
ставлення до мистецтва, а через нього, – до осягнення духовної сфери життя.

Заняття мистецтвом у процесі культурно-дозвіллєвої діяльності
спонукає розвиток творчих здібностей і потреб, здійснюється немовби
подвоєння особистості, збагачення її соціальним та культурним досвідом
багатьох поколінь. Поступово у дитини формуються особисті позиції в
розумінні мистецького твору, що створює засади для самопроекції та
саморегулювання власних вчинків.
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Таким чином, процеси виховання взагалі та розвитку самоцінності
зокрема в сучасних умовах потребують переосмислення відповідно до
завдань оновлення всіх сфер людської життєдіяльності, побудови в нашій
країні демократичного гуманістичного суспільства. Так, на думку А. Маслоу
постала необхідність у новому типі виховання та освіти, «який ми повинні
розробити і який сприяв би становленню необхідного нам типу людини, що
перебуває в постійному русі, творчої, імпровізуючої, яка довіряє собі,
мужньої, самостійної» [10]. Сьогодні в західних країнах започатковується
«культуротворче» виховання з уявленнями про гуманістичний тип
особистості, яка не лише споживає культурні цінності, але й примножує їх,
особистості як самоцінності і цілі, а не засобу суспільного розвитку. Ось
чому сучасне виховання вимагає докорінного переосмислення підростаючої
особистості, створення умов для самореалізації її ціннісного «Я» у різних
видах творчої діяльності. Саме за цих умов соціально-культурні інституції
сприятимуть повноцінному формуванню самоцінності підростаючої
особистості.
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«У кожній  людини можуть розквітнути сотні несподіваних
талантів та здібностей, якщо їй просто надати таку можливість».

Д. Лессінг

Проблема адаптації дітей з обмеженими можливостями в сучасному
суспільстві є надзвичайно актуальною. Таки діти живуть у несприятливому
сімейно-суспільному середовищі та позбавлені можливості реалізації
багатьох потреб. Для дітей з фізичними та розумовими вадами досить часто
більшість дитячих освітніх організацій та центрів творчого розвитку є
недоступними. Дитина-інвалід ще з самого народження потрапляє у нерівні
умови у соціумі. У неї мало шансів віднайти  та зайняти своє місце в
суспільстві. Чим складніше захворювання має дитина, тим більшої допомоги
вона потребує. Цю допомогу надають, насамперед, найближчі їй люди –
батьки, а також спеціалісти – реабілітологи.

Як відомо, дітей-інвалідів від однолітків вирізняє наявність фізичних
або інтелектуальних розладів, повна відсутність або недостатність життєво
необхідних знань, неможливість пристосовуватися до навколишнього
середовища, практична неспроможність виконувати дії [1].

Нерідко соціально-педагогічні та психофізичні умови, в яких перебуває
дітина-інвалід, є вкрай незадовільними. Українська спільнота, яка будує
демократичне суспільство, докладає певних зусиль, спрямованих на
допомогу сім’ям, яка живе з подвійним тягарем. Проте, сьогодні в умовах
загальної суспільно-економічної кризи та військової агресії з боку сусідньої
держави, цього цілком недостатньо.

Як показують соціально-педагогічні дослідження, життєвий світ
дитини-інваліда можна умовно розділити на внутрішній – пізнання та
осмислення свого «Я», та зовнішній – пізнання навколишнього середовища:
сімейно-суспільного середовища та предметно просторового оточення.
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Відтак, діти з обмеженими можливостями позбавлені гармонійного розвитку
через спотворення самосприйняття влаcного «Я» [1]. Інвалідність обмежує
можливість повноцінного особистісного розвитку та негативно впливає і на
фізичний, і на інтелектуальний розвиток. Якщо дитина-інвалід має фізичні
вади і збережений інтелект, то, незважаючи на нормальний когнітивний
розвиток, вона все ж буде відчувати себе неповноцінною, тому що вона
обмежена в русі, а значить, і в можливості пізнати навколишній світ нарівні
з однолітками. У таких дітей часто спостерігається неадекватна самооцінка
та високий рівень тривожності. В результаті цього вони починають
перебільшувати свої фізичні вади та відчувати певні комплекси. Таке
внутрішнє відкриття недосконалості досить негативно впливає на психолого-
емоційний стан дитини-інваліда та значно посилює депресію, розвиває
відлюдність. На появу додаткових вад також впливає усвідомлення
негативної відмінності, тривога та дискомфорт; підвищена увага з боку
однолітків; усвідомлення власних невдач; розвиток невпевненості,
неспроможності.

Звичайно, розвиток особистості дитини-інваліда має відбуватися в
належних соціальних умовах. Важливою умовою є, насамперед, створення
матеріально-побутових умов, в яких живе родина. Дитина-інвалід повинна
збалансовано харчуватися, мати відповідні умови для навчання і відпочинку.
Успішна адаптація дитини-інваліда може відбутися лише за обов’язковою
участю її в реабілітаційному процесі. Дитину ні в якому разі не можна
розлучати із сім’єю, штучно ускладнювати її без того важке становище.
Надзвичайно важливим є створення позитивного сімейно-суспільного та
просторового оточення, яке необхідно залучати до активної участі у
реабілітаційному процесі [4].

Пізнання довкілля диною-інвалідом відбувається, насамперед, через
спілкування. Тож, оточення дитини в реабілітаційній групі – це другий
соціальний мікросвіт (після сім’ї), із яким вона стикається. Саме в таких
групах дитина-інвалід почуває себе комфортно, починає спілкуватись з
однолітками і наслідувати їх поведінку. В цьому контексті керівники
реабілітаційних груп мають забезпечити дітям з вадами рівні можливості
для розвитку [3].

Досить важливою умовою адаптації дитини-інваліда є також створення
сприятливого реабілітаційного середовища: ближнього суспільного
оточення (мати, батько, брати і сестри) та дальнього суспільного оточення
(друзі сім’ї та сусіди, оточення у дворі, реабілітаційні групи, психологи-
реабілітологи і т. д.) Необхідно також враховувати і людей, які епізодично
зустрічаються на життєвому шляху дитини: перехожі, пасажири, покупці,
незнайомі гості, з якими дитина-індивід має короткочасні зв’язки.

Формування життєвої компетентності дітей з обмеженими
можливостями здоров’я потребує певного предметно-просторового
реабілітаційного середовища, в якому здійснюється корегуючий вплив на
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розвиток особистості дитини, набуваються нові знання, уміння та навички:
сфера перебування у власній кімнаті; сфера перебування в центрі соціальної
реабілітації.

Отже, соціальна адаптація дитини-інваліда є однією з умов її сприятливого
особистісного розвитку, ефективності навчальної діяльності. Зазначимо, що
повноцінний розвиток дитини-інваліда неможливий без задоволення її
основних потреб, без урахування всіх особливостей соціально-психологічної
реабілітації. Тому для забезпечення ефективної соціальної  адаптації
необхідні спільні зусилля не тільки вихователів, медиків, психологів-
реабілітологів, а й всього українського суспільства.
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Під впливом процесу глобалізації культурне поле країни
трансформується, тому збереження національної своєрідності й традиційних
цінностей культури стає усе більш гострою проблемою, обумовлюючи
підвищену увагу до ціннісного змісту культурних індустрії сучасної України.
Сучасний світ створює цілу систему загроз стосовно нематеріальної
культурної спадщини. Навіть така позитивна тенденція, як розвиток туризму
при відсутності контролю з боку влади може нанести елементам
нематеріальної культурної спадщини значну шкоду.

Останнім часом усе більше культивується переконання, що
нематеріальна культурна спадщина – це не тільки духовне надбання, але й
потужний ресурс для сталого розвитку і якості життя, особливо за
допомогою можливостей культурного туризму. І, таким чином, зусилля зі
збереження можуть бути нагороджені. І це ми бачимо у ряді міжнародних
документів (один з них – «Рамочна конвенція Ради Європи про значення
культурної спадщини для суспільства», Португалія, Фару, 2005 р.) [4].

Головною особливістю культурної палітри України, на наш погляд, є
наявність давніх традицій, багатство, унікальність та неповторність
нематеріальної культурної спадщини. «Культурна спадщина – це те багатство,
яке збагачує кожного, хто вміє ним користуватись. І в першу чергу збагачує
духовно. Та між цінністю спадщини та її суспільним усвідомленням й
ефективним використанням існує велике провалля» [1, с. 107].

Туризм може забезпечити реалізацію ресурсу культурної спадщини за
допомогою унікального туристичного продукту, від чого виграють усі.
Однак може й знищити культурну спадщину, руйнуючи ідентичність.
Справжній культурний туризм зберігає дійсність спадщини – саме така
вказівка була у Глобальному етичному кодексі туризму (1999 р.) та у Хартії
туризму (1985) [2; 3].

В Україні великий культурний ресурс у плані використання його у
туризмі. Да, його можна виставляти на туристичний ринок, але на певних
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умовах, а не будь-якою ціною. Тоді і покупна спроможність буде значною.
І тому держана повинна зробити дуже хороший стратегічний баланс. Нажаль,
наші політики, чиновники розмірковують тільки на короткочасний план – не
більше як на два-три роки наперед, а повинні розраховувати на майбутнє.
Стратегічне мислення відносно нематеріальної культурної спадщини в
значній мірі відсутнє.

Розвиток туризму, а саме по нематеріальній культурній спадщині, в
Україні потребує наукового дослідження, розробки й популяризації
привабливих для задоволення туристичного попиту. Необхідні грамотні,
різносторонні організаційні зусилля спеціалістів, фінансова підтримка
проектів як зі сторони держави, так і суспільства, бо внесення нематеріальної
культурної спадщини у туристичні програми й продукти припускає
консолідацію розосереджених за різними соціальними сегментами ресурсів,
навіть таких, яких не має Міністерство культури України. Приміром, для
розвитку культурного туризму потрібно не тільки організація і проведення
ярмарок, фестивалів, свят з метою популяризації туристам елементів
нематеріальної культурної спадщини, але й будівництво комплексів (як форма
забезпечення місць для проживання, харчування та ін.), розвиток мережі
громадського харчування із блюдами української національної кухні,
будівництво під’їзних шляхів до місця проведення. Також не забувати і про
самих зберігачів духовної спадщини (надавати приміщення для майстрів,
допомагати з виставками, матеріалом тощо).

Останнім часом дуже популярним напрямком туризму є гастрономічний
туризм. Їжа може розповісти про дух народу куди більше інших витворів
архітектури й живопису. Образотворче мистецтво індивідуалізоване, а от
національна кухня, як говорять французи, «справа щіпок» численних і
безіменних авторів. Метою гастрономічного туру – не спробувати пару
певних екзотичних блюд, але скласти власне глобальне уявлення про країну
через смакові якості. І, звичайно, дізнатися більше про інші традиції: як
вирощують овочі, розводять птахів, коли снідають і як сервірують блюда.
Гастрономічний туризм добре організований у Франції, Чехії, Угорщині,
Шотландії, Франції, Італії, Іспанії, де існує розвинена мережа турів
національних ресторацій.

Виникає питання чому Україна досі не висунула українську національну
кухню на внесення її до всесвітньої спадщини? Що українська кухня не
заслуговує на це? Необхідно підтримувати, заохочувати, знаходити засоби
для розробки ініціатив, що спрямовані на захист і збереження нашої
кулінарної спадщини. Для досягнення цього, треба розпочати з ряду
конкретних заходів: освітня підтримка у школах, вузах (наприклад,
партнерство з закладами, що готують спеціалістів готельного господарства);
визначення компонентів нематеріальної спадщини (наприклад, Національний
реєстр продовольчої спадщини); організація культурно-масових заходів
(наприклад, розвиток винного туризму).
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Для України такий вид туризму має великі перспективи розвитку, а
організація гастрономічних турів сприятиме відродженню національних
кулінарних традицій українського села. З кожним роком такі «смачні» події
привертають все більшу кількість туристів і є однією з найважливіших
програм відпочинку. Підтвердження тому – велика різноманітність кулінарних
фестивалів з приготуванням та дегустація страв різних народів світу. В Україні
щороку проходить понад 100 гастрономічних свят та фестивалів: у Львові
запрошують гостей та львів’ян відвідати міське свято кави та шоколаду; в
Ужгороді проводять гастрономічний фестиваль, що поєднує українські і
закарпатські традиції та сучасні тенденції «Ужгородська палачінта»
(«палачінта» (від угорськ. «palacsinta»), що на закарпатському діалекті
означає «млинець»), також фестиваль вина та меду «Сонячний напій»; у Рахові
– гастрономічний фестиваль–ярмарок «Гуцульська бринза»; на
гірськолижному курорті «Буковель» проводять Всеукраїнський фестиваль
вареників; у селищі Коропець Тернопільської області проводять фестиваль
кулінарного мистецтва «КоропФест», головним героєм якого є риба короп;
у Коростені (під Житомиром) проходить «Міжнародний фестиваль дерунів»;
у Мукачеві – «Червене вино»; на хуторі Острів Обирок (Чернігівська обл.)
– «Фестиваль хліба»; у м. Гола Пристань (Херсонська обл.) – «Фестиваль
кавуна»; у Полтаві – «Свято полтавської галушки», «Свято сала»; у Луцьку –
фестиваль «З любов’ю до сала»; у Миргороді – «Свято миргородської
свинини» тощо. Якщо ми спитаємо на вулицях про гастрономічні фестивалі,
ярмарки, свята, які проводяться в Україні, пересічні громадяни не зможуть
чітко відповісти, бо немає чіткої державної програми на популяризацію
нематеріальної культурної спадщини.

Культура є важливим чинником розвитку суспільства, де вагомий
потенціал має духовна спадщина, охорона якої є спільною справою.
«Вивчення практики використання елементів нематеріальної культурної
спадщини в туристичній діяльності України вказує на необхідність
інвентаризації, вивчення та наукового обґрунтування бізнес-планів кожного
такого елемента. Важливим результатом виконання бізнес-планів має стати
використання елементів нематеріальної культурної спадщини українського
народу з метою інтелектуалізації світової спільноти. Вивчення та
інвентаризація наявних і можливих для використання елементів
нематеріальної культурної спадщини в туристичному бізнесі України
потребують залучення до цієї роботи науковців та інших фахівців з історії,
етнографії, фольклору, культурології, а також практиків туристичної сфери
діяльності та всіх небайдужих до цих проблем громадян» [5].

Тому, щоб почати процес формування туристичного продукту на основі
нематеріальної культурної спадщини необхідно розпочати з відбору
елементів. Запустити, на державному рівні, програми, в рамках яких
проводити на конкурсній основі відбір програмного продукту у сфері
культурно-пізнавального туризму, організацію системи стимулювання
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наукових досліджень, аналіз стан готовності введення його на туристичний
ринок, відбір за рівнем готовності, дослідити забезпечення найбільш готових
елементів необхідними ресурсами, інфраструктурою і послугами,
сформувати інвестиційний проект та визначення потреб у бюджетних
дотаціях, забезпечити ресурсами для популяризації елемента, функціонування
туристичних маршрутів, популяризувати через рекламу, а також сформувати
попит на ці унікальні за своєю суттю продукти культурної спадщини, запустити
інформаційний портал у мережі Інтернет «Нематеріальна культурна спадщина
і туризм в Україні». Все це передбачає довгострокову ціленаправлену роботу.
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Дозвілля як унікальна сфера творчої реалізації особистості має
особливий рекреаційний потенціал. Сьогодні в Україні ринок культурно-
дозвіллєвих послуг та індустрія розваг є майже недоступними для людей з
обмеженими можливостями.Ця обставина актуалізує необхідність вивчення
та використання нових форм та методів культурно-дозвіллєвої діяльності у
вирішенні проблем соціальної реабілітації людей з обмеженими можливостями.

В той же час сучасні соціально-культурні практики, які реалізуються в
зарубіжних країнах, зокрема в США та Європейському Союзі, повною мірою
вирішують проблеми соціальної адаптації людей з обмеженими
можливостями, а також успішно застосовують форми та методи культурно-
дозвіллєвої діяльності для особливих категорій населення. З метою
забезпечення реалізації культурного правалюдей з різними формами
інвалідності, виникає потреба розробки та впровадження різних видів
діяльності в системі культурно-дозвіллєвих послуг та перейняття
міжнародного досвіду.

Як відомо, значну частину відвідувачів дозвіллєвих закладів
становлять інваліди. Саме вони відчувають на собі суттєву дискримінацію,
сегрегацію та відчуження. Цей «подвійний тягар» приниження й потенційної
ізоляції може зменшити (або взагалі усунути) професіонал дозвіллєвої сфери
[10].

Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 1980 році чітко
визначено межі понять «інвалідність», «дефект», «непрацездатність».
Дефект визначається як будь-яка втрата психічної, фізіологічної, анатомічної
структури чи функції або відхилення від неї. Непрацездатність вказує на
обмеження особистості через дефекти, або інвалідність, що перешкоджає
або не дозволяє людині виконувати ту роль, яка вважається нормальною
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для здорової особистості. Інвалідністю називається будь-яке обмеження
або відсутність (у результаті дефекту) здатності здійснювати ту або іншу
дію таким чином і в таких межах, які вважаються нормальними для людини
[10, 66–70].

У Декларації «Про права інвалідів», яка є основою для світової
спільноти в галузі захисту прав інвалідів, підкреслюється, що інваліди мають
невід’ємне право на повагу їх гідності; на задоволення усіх потреб, які
зробили б їх життя повноцінним, на заходи, які б дали їм можливість бути
якомога самостійнішими.

Сьогодні у світі нараховується більше 500 мільйонів осіб, які мають
сенсорні, фізичні та розумові відхилення й визнані інвалідами. Зростання
інвалідності у світі викликане багатьма чинниками: війнами та їх наслідками,
нужденністю та проживанням у помешканнях з антисанітарними умовами,
неписьменністю населення, відсутністю знань про інвалідність та шляхи її
попередження й лікування, низьким рівнем медичного обслуговування,
неправильним застосуванням лікувальних препаратів, поширенням наркотиків
і стимулянтів тощо [10].

У роботі з інвалідами фахівці дозвіллєвої сфери спираються на
відповідну правову основу, яку складають документи міжнародного значення
(акти, декларації, конвенції ЮНЕСКО, ООН, ВООЗ; правові документи
державного значення (конституція окремої держави, закони й розпорядження
президента та уряду, відповідних міністерств, відомств) [5, с. 24].

Отже, у США та країнах Європейського Союзу відповідно до
законодавства, і в значній мірі на практиці, інваліди – категорія, яка має доступ
до основних культурних цінностей на тих самих правах, що й інші категорії
населення. В країні повністю відсутній поділ на «здорових» і «хворих».
Відкритість роботи з усіма категоріями населення – ще одна з особливостей
Західних моделей культурно-дозвіллєвих практик. Так, громадськість
Великобританії обговорює проблему полегшення доступу інвалідів до
музеїв художньої культури. Загальна кількість інвалідів в Великобританії
налічує 6 млн. чоловік (кожен десятий).

Для прикладу наведемо загальні послуги для людей з різними фізичними
та розумовими відхиленнямиу західних країнах: доступні брошури та іншого
роду інформація; персонал, спеціально навчений для допомоги людям з
різними вадами; чітко написані оголошення і покажчики. Послуги для глухих
і людей з вадами зору:

- екскурсії на мові знаків і жестів;
- роздруковані тексти екскурсій;
- персонал, навчений мові жестів і алфавітом глухонімих;
- світлова сигналізація;
- знакова символіка (на квитках, музичних проспектах), що позначає

готовність музею прийняти аудиторію глухих;
- доступ в музей навчених собак.
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Послуги для людей з ушкодженнями зору:
- екскурсії для сліпих (з використанням відчутних предметів, листівок,

малюнків предметів, планів маршрутів-стежок);
- допуску собаки-поводиря в музей; гід-касета;
- рукавички (якщо це необхідно для проведення екскурсії «на дотик»);

майстерні;
- інформація на шрифті Брайля;
- інформація великим шрифтом;
- розбірливі написи;
- хороше освітлення.
Послуги для людей з обмеженнями в русі:
- трапи з регулюванням нахилу близько всіх сходів;
- пасажирські ліфти (НЕ вантажні);
- доступні для людей в інвалідних візках туалетні кімнати;
- дверні ручки, столики з інформацією і громадські телефони, що

знаходяться на висоті, яка підходить для людей у візках;
- достатньо широкі дверні отвори;
- візки, пропоновані для використання в музеї; стільці та сидіння різної

висоти і ступеня твердості для користування під час екскурсій і для
відпочинку; карти маршрутів, що позначають місця для відпочинку, місця
знаходження трапів і число сходинок на сходах;

- місця для проведення загальних занять з показом на них принесених
експонатів.

Послуги для людей з розумовими відхиленнями: спеціально
підготовлені касетні екскурсії; великий шрифт чітких покажчиків і написів
[7; 8].

Більшість музеїв Великобританії налагоджують зв’язки з місцевими
інвалідними товариствами. У США типовим стало створення консультативних
рад, що складаються з членів організацій інвалідів – потенційних відвідувачів
музеїв. Одне з важливих завдань таких рад – спеціальна підготовка персоналу
для роботи з «особливими» відвідувачами, що включає повне розуміння
проблем людей з обмеженими можливостями, уважне та дбайливе ставлення
до них не як до інвалідів, а як до особистостей.

Особливий напрямок – художня терапія для сліпих людей, їх художньо-
творча реабілітація. В країнах Заходу в цьому напрямку спеціалізуються
художники, які мають підготовку в галузіпсихології і арт-терапії [5, с. 22–26].
На жаль, в Україні ринок культурно-дозвіллєвих послуг та індустрія розваг
все ще залишається напівзакритою системою для людей з обмеженими
можливостями.

Власники приватного сектору української розважальної індустрії
щорічно втрачають мільйони гривень прибутків, оскільки їхні клубні заклади
культури та система послуг є неадаптованими для такої категорії як інваліди.
Такий підхід є нераціональним як з боку організації бізнесу, так і з морально-
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етичного та правового аспекту, адже люди з обмеженими можливостями
можуть бути активними учасниками культурно-дозвіллєвих заходів. За
статистикою МОЗ в Україні, станом на грудень 2013 р. близько 2,8 млн.
осіб мали статус інваліда. Таким чином, необхідно привернути увагу влади
та громадськості до проблеми забезпечення людей з різними формами
інвалідності культурно-дозвіллєвими послугами. Ці питанняє вкрай
актуальнимидля нашої країни, в той час, коли наші міжнародні колеги вже
знайшли методи їх вирішення.
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МУЗЕЙ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ ЯК
ЕФЕКТИВНА ФОРМА ЗБЕРЕЖЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Співак Марія Василівна,
магістр Київського національного університету

культури і мистецтв,
науковий керівник : Поліщук Л. О., кандидат культурології,

доцент

Кін. XIX – поч. XX ст. – час бурхливого розвитку промисловості,
вдосконалення технологій у різних галузях людської діяльності. Саме в цей
період в країнах Північної Європи з’явилися музеї нового типу – музеї під
відкритим небом. Ідея таких музеїв з часом трансформувалася. І все ж з
моменту їх появи для виокремлення цього типу музеїв базовими були два
чинники: збереження пам’яток народного зодчества (найчастіше
дерев’яного) і демонстрація того або іншого типу культури та етнографічних
колекцій.

Перший «музей під відкритим небом» з’явився в кін. XIX ст. в Швеції.
Його засновником був шведський філолог і етнограф Артур Хаселіус
(1833 – 1901) [5, 1]. Передумовою до створення музею стала втрата
багатовікових традицій сільського населення, пов’язана зі стрімким
розвитком процесів індустріалізації та урбанізації в країні. Подорожуючи
по сільським районам Швеції в 1870-ті рр., Хаселіус бачив сумні наслідки
цих явищ: занепадали старі фермерські господарства, згасали ремесла і
традиційне народне зодчество, виходив з ужитку національний одяг,
піддавалася забуттю народна творчість – фольклор, музика, танці [6, с. 41].
Прагнучи показати вигляд сільських громад, зберегти дух шведської традиції,
Хаселіус помістив в експозиції одного з музеїв великі діорами інтер’єрів
житлових будівель, відтворив їх справжню обстановку, відтворив ряд
вуличних стін, використовуючи при цьому опудала тварин, манекени в
народних костюмах і пейзажі у вигляді театральних декорацій. Але
традиційний музей не міг повною мірою передати бажану атмосферу, і
Хаселіус знайшов нетрадиційне рішення. Ним був обраний пагорб на острові
Дьюгарден в Стокгольмі, на якому в XVII ст. будувалися фортифікаційні
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укріплення, томувся місцевість була порита окопами, а острів отримав назву
«скансен», що в перекладі зі шведського означає окоп. Ця назва перейшла і
на створений музей [7, с. 13].

Згодом «скансенами» стали називати усі етнографічні музеї просто
неба. Згідно концепції Хаселіуса, споруди, рельєф місцевості та навколишня
флора у музеї повинні були складати єдине ціле. Тому на острів з різних
провінцій країни перевезли будинки і фермерські господарства, на
селянському подвір’ї було представлено худобу, в «зоологічному саду» –
дикі тварини, які здавна були об’єктом промислового полювання – ведмеді,
лосі, рисі. Навколо привезених жител було відтворено природне рослинне
середовище.

Головною метою створення музею Хаселіусом була ідея показу умов
життя людей, їх повсякденної роботи, свят і різноманітних традицій. Тому
для пожвавлення експозиції в будинках з’явилися люди, які займалися
ремеслами, городом, домашніми тваринами. У спеціально обладнаних
приміщеннях у присутності відвідувачів створювались художні вироби з
глини, скла, металу. Скансен став місцем популяризації народних танців,
музики, усної творчості, проведення традиційних урочистостей і народних
свят.

Концепція нового музею швидко отримала визнання в Норвегії,
Фінляндії, Данії, Північної Німеччині та Нідерландах. До 1914 р. в країнах
Північної Європи було створено 104 музеї під відкритим небом [4, с. 16].
Сьогодні у світі нараховується приблизно шість сотень етнографічних музеїв
просто неба.

На території України перший скансен засновано 1964 р. у м. Переяслав-
Хмельницький на Київщині. Згодом постали музеї просто неба в Ужгороді
(1965), у Львові (1966), Києві (1969), Чернівцях (1977). На сьогоднішній
день функціонує близько тридцяти великих за площею скансенів зі статусом
державних та приватних музейних установ; найчастіше вони мають офіційний
статус «Музей народної архітектури та побуту» (МНАП) або «Історико-
культурний комплекс» (ІКК) [1, 24].

В процесі історичного розвитку музей під відкритим небом розширив
спектр функціонування. Сьогодні це культурно-дозвіллєвий центр,
орієнтований не лише на роботу з відвідувачами, але і на отримання прибутку.
Концепції музеїв перетворюються від «суто музейної роботи» до активно –
культурно – масової [6, с. 74]. Музей як освітня і виховна установа змінює
свою спрямованість у бік реалізації діяльнісного підходу і залучення
населення всіх соціальних груп до участі у різних формах роботи [3, с. 85].

Сучасні музеї під відкритим небом мають значно більше можливостей
в інформаційному просторі, оскільки володіють не лише окремими
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пам’ятками та експозиціями, а й просторовим середовищем, яке здатне
перетворюватися в залежності від проектних рішень архітекторів і музейних
працівників [2, с. 36]. Музей як ефективна форма збереження національної
спадщини, стає активним носієм нового знання і способу життя.

Європейськімузеї під відкритим небом демонструють велику
різноманітність проектів. Для місцевих жителів організовуються спеціальні
семінари та консультації з питань реставрації та будівництва споруд. Музейні
ремісничі майстерні представляють зразки своїх виробів для наслідування і
реального користування. У сфері шкільної освіти музеї пропонують свої
території та майданчики для проведення уроків історії з залученням
театралізованих вистав, організовують екологічні стежки для уроків біології,
екології, традиційного землекористування. Тут організовуються пленери не
лише для школярів, але й для студентів художніх інститутів; вивчаються
пам'ятки і їх оточення, культурні ландшафти і традиції місцевих жителів
(обряди, приготування їжі, одяг, пісенна творчість тощо). Такі музеї стають
«точками розвитку» сільських і міських територій та інформаційними
центрами, де можна за необхідності працювати на комп’ютері, користуватися
бібліотекою і т. д. За такими музеями під відкритим небом при правильній їх
організації, професійному підході та грамотному менеджменті, безсумнівно,
майбутнє [1, с. 15].

Отже, в сучасних умовах, коли традиційна культура під впливом
індустріального розвитку втратила притаманні їй особливості, абсолютно
зрозуміла популярність музеїв під відкритим небом. Вони дають можливість
доторкнутися до спадщини наших предків та творити нову історію та культуру.
Оскільки для таких музеїв характерний широкий показ побутової культури
із збереженням ландшафтних особливостей, відвідувачі мають можливість
не лише отримати певну історико-культурну інформацію, а й відпочити. Усе
це дає право вважати музеї даного типу ефективною формою збереження і
професійного використання національної культурної спадщини.
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Звертаючись до осмислення провідних образотворчих тенденцій
сучасності, є сенс означати їх як аудіовізуальне мистецтво, оскільки саме
цей термін органічно поєднує усі технологічні інновації, у т. ч. й медіа-
практики, але також включає у себе й класичні види образотворчості –
живопис, графіку, скульптуру та художню фотографію, що досить часто
використовуються митцями у створенні комбінованих сучасних проектів.
Саме поняття«аудіовізуальне мистецтво» знімає розірваність слуху і зору,
про яку писав ще М. Маклюен у своїх дослідженнях.

Повертаючись до змістовних характеристик аудіовізуального
мистецтва сучасності, потрібно зазначити, що поряд із вихолощуванням
символічного змісту й перетворенням його на симулякр, яке, на нашу думку,
спостерігається, на жаль, не тільки у просторі експлуатації реді-мейд,
відбувається і рух у зворотному напрямку – у напрямку створення нової
символічної реальності за допомогою сучасних медіа-технологій. На
відміну від Ж. Бодрійяра, який вбачав у гіперреальності та будь-яких
технологічних інноваціях симулятивну сутність, на нашу думку, окремі
практики медіа-арту – медіа-інсталяції, медіа-перфоманси, нет-арт тощо, які
у своєму арсеналі продовжують використовувати й техніки класичної
образотворчості, певним чином постаючи логічним продовженням еволюції
образотворчого мистецтва, хоча і маючи значні інноваційні відмінності, –
стають основою створення нової символічної реальності. Потреба у
поверненні до духовно-символічних вимірів, що тотальним чином
викорінювалися західноєвропейською культурною раціоналізацією,
приводить до їх новонародження у технократизованій реальності. Як зазначає
Е. Девіс у своїй роботі «Техногнозис: міф, магія і містицизм в інформаційну
епоху», цитуючи техноязичника Марка Песке, «духовна реальність не є
чимось таким, що спускається на нас звідкись зверху. Ми виявляємо її для
себе за посередництвом наших символів, ритуалів й актів комунікації.



111

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

Й оскільки кіберпростір втілює і розширює наш розум, що виробляє
символи, він може опосередковувати сакральну комунікацію людей один з
одним, а також «із тими сутностями – божественними частинами нас самих,
– до яких ми звертаємося у цьому просторі» [3].

На думку М. Дері, яку він висловлює у роботі «Швідкість втечі:
Кіберкультура на рубежі віків», тотальна раціоналізація, процес якої був
запущений у західноєвропейській культурі в добу Просвітництва, не змогла
витіснити потреби в ірраціональному, сакральному, що у ситуації
постмодерної «смерті Бога» втілилася у містифікації техніки й народженні
техноязичництва, кіберделічних субкультур тощо. «У світі, що усе більше
залежить від цифрових технологій, езотеричне знання і таємна термінологія,
які асоціюються із обчислювальною технікою, надають їй майже релігійного
статусу. Для «мирян» смерть Бога означала появу нової теології – теології
техніки» [2, с. 91].

Подібне символічне олюднення як кіберпростору, так і сфери медіа-
арту в віртуальних межах (нет-арт) і поза ними (медіа-інсталяції, відео-арт
тощо), на нашу думку, не виключає втілення за допомогою цих технологічних
прийомів і актів віри людини в існування божественного, трансцендентного,
завдяки якій мистецький медіа-простір перетворюється на символічну сферу
візуалізації божественного. Підтвердженням даної думки є перша спроба
Ватикану представити свою експозицію на найпрестижнішій виставці
сучасного мистецтва, Венеційській бієнале, у 2013 р., де у циклі робіт, що
унаочнюють неканонічний спосіб бачення перших глав «Буття» із Старого
Завіту, першою постає інтерактивна медіа-робота «Творення», виконана
міланською мультимедійною групою «Studio Azzurro». Не менш
символічною постає й медіа-інсталяція сучасної європейської медіа-
художниці Налані Мелані, яка народилася в Індії, що у своїй роботі «У пошуках
втраченої крові» за допомогою створення унікального аудіовізуального
медіа-простору із використанням графічних малюнків з ведичної міфології,
відео-проекцій та музики намагається символічно візуалізувати проблему
положення вдів у сучасному суспільстві Індії. Західноєвропейське
аудіовізуальне мистецтво надзвичайно потужно використовує інноваційний
науково-технічних потенціал і практично усі найбільш престижні світові арт-
майданчики представляють усе нові й нові медіа-проекти, що свідчить
надзвичайну актуальність подібних арт-практик.

У своєму прагненні до інтеграції в сучасний західноєвропейський арт-
простір, українські митці, навіть не маючи досить потужної технологічної
та фінансової бази, намагаються створювати новітні аудіовізуальні проекти,
що можуть виступати органічним поєднанням традиційної образотворчості
та медіа-інновацій. Яскравим прикладом є масштабний медіа-проект
О. Кулика у співавторстві із Д. Крючковим та Г. Зайготтом (Vespersof
theSacredVirgin), представлений на першій київській бієнале ARSENALE 2012
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[1], що протягом 50 хвилин занурював глядача у медитативне споглядання
завдяки поєднанню дивовижних медіа-проекцій та музики.

На сьогоднішній день ми можемо вести мову про існування декількох
поколінь в історії становлення українського медіа-арту, що на базі
західноєвропейського досвіду намагається вибудувати власну концепцію
творчого розвитку. На сьогоднішній день в Україні вже створений Відкритий
архів українського медіа-арту, куратором якого виступає кандидат
філософських наук, потужний теоретик і практик Яніна Пруденко. Наявність
значної кількості інноваційних творів свідчить про стійке прагнення
українських митців до інтеграції в європейський арт-простір й перспективи
їх подальшого самоствердження у світі аудіовізуального мистецтва
сучасності.
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Телеуця Валентина Василівна,
кандидат філологічних наук, доцент,

завідувач відділу культурної політики
Українського центру культурних досліджень

Міністерства культури України

В умовах процесів глобалізації та інтернаціоналізації культур, переходу
людства до інформаційної цивілізації у представників різних етносів зростає
інтерес до власної культури та духовної спадщини, спостерігається процес
повернення до народних традицій, тобто відбувається так званий «ренесанс
традиційної культури». Культурні індустрії та креативне підприємництво – це
відносно нові поняття в українському контексті, проте не нові явища
(визначення «культурні індустрії» запровадили Адорно та Горкгаймер у своїй
«Діалектиці просвітництва» 1947 р.). У визначенні ЮНЕСКО цей термін
застосовується в тих галузях, які поєднують у собі створення, виробництво
та комерціалізацію змістів, які є нематеріальними і мають культурний
характер [2].

Нова економіка будується тими, хто використовує уяву, творчу енергію
та знання для створення нових ідей та цінностей. Відповідно успіх часто
залежить від використання синтезу творчості, підприємництва та
технологічних інновацій. Все вищесказане й становить актуальність нашого
дослідження.

Культурні індустрії – це унікальний сектор економіки, який виник
внаслідок поширення масової комунікації та глобалізму. Одне з визначень
культурних індустрій стверджує, що це «діяльність, в основі якої лежить
індивідуальне творче начало, навик чи талант, і яка може створювати додану
вартість і робочі місця шляхом створення та експлуатації інтелектуальної
власності» [2].

У секторі культурних індустрій виділяють ряд груп, серед який, з огляду
на об’єкт дослідження, зацікавлення становлять візуальні мистецтва (галереї,
архітектура, дизайн і ремесла).

Культурне підприємництво передбачає перетворення творчого та
інтелектуального ресурсу в «творчий продукт», наприклад відеофільм,
дизайнерську річ (одяг, прикраси), картину, предмет побуту. В цьому процесі
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акумулюючим центром є місто. Для міст важливо скеровувати творчий
потенціал підприємців через створення творчих осередків та середовищ у
містах, які часто називають креативними кластерами. Креативні кластери –
це особливе місце, декілька підприємств, фірм, майстерень, офісів, які
об’єднані в спільному просторі і зайняті у сфері культурного підприємництва [2].

У такому кластері виникає спільне, специфічне, відкрите і творче
середовище для комунікації і співпраці, створюються нові форми взаємних
стосунків як альтернатива соціальному капіталу. Головною рисою креативних
кластерів є спільна атмосфера творчості та бізнесу, яка сприяє виробництву
нового продукту. Часто такі кластери допомагають проводити міську
регенерацію [2].

У цьому контексті активне використання елементів нематеріальної
культурної спадщини стає тим потужним інструментом формування
культурних індустрій етнорегіонів України, що дозволить створити креативні
кластери. Принципи побудови креативних кластерів ґрунтуються на сучасних
методологічних підходах економіки, культурології, фольклористики,
етнології, історії, Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної
культурної спадщини» від 17 жовтня 2003 р., яка ініціювала міжнародні
кампанії по збереженню елементів нематеріальної культурної спадщини
різних країн світу.

Імплементація положень Конвенції про нематеріальну культурну
спадщину в Україні, беручи до уваги важливе значення нематеріальної
культурної спадщини як головного джерела культурного різноманіття й
гарантії сталого розвитку, з урахуванням регіональних особливостей,
дозволить виділити перспективні галузі нематеріальної культурної спадщини
для соціально-економічного розвитку регіонів.

Не викликає сумніву те, що пріоритетним в цьому плані є наукове
вивчення нематеріальної культурної спадщини, оскільки основним триєдиним
завдання сучасної науки є збирання, дослідження і видання зразків народної
культури. До цього переліку завдань, безсумнівно, можна додати й
повернення-впровадження фольклорних традицій в повсякдення.

Еволюція нематеріальної культурної спадщини регіонів характеризується
двома основними особливостями: з одного боку це певна консервація форм,
елементів, із якого переселилося українське населення, з іншого – це
різнобарвна мозаїчність різних етнічних традицій і спільне
взаємопереплетення їх. У результаті тривалого спілкування українців із
різноетнічним населенням виробився своєрідний локальний фольклорний
комплекс. Фольклор виконує не тільки комунікативну функцію, а й знаково-
символічну (молічну). В ньому відображаються закономірності, котрі
наближають його до мови, до парадигматичності, тобто побудуванні
концептуального стрижня (ядра) – інваріанта та його варіацій, в якому
відбивається чисельність, варіативність бачення світу через просторову
трансформацію ідеї. С. Й. Грица [1] говорить про те, що міжетнічну систему
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зв’язків можна розглядати як систему дотичних і перетинаючих кіл. Центр
(ядро) тяжіє до збереження домінантних нормативних ознак культури. При
периферії кола під впливом іноетнічного середовища створюються мобільні
ділянки найбільш сприятливі до запозичення іншого.

У дослідженні фольклору українців в етнічно змішаних районах
потрібно враховувати біо-етнолінгвістичні рівні фольклорних зв’язків
етнічних спільнот регіону.

Отже, ми може зробити певні узагальнення: на території поліетнічних
регіонів споконвічно стикувалися інтереси багатьох народів, а окремі події
мали навіть доленосний характер. Історично тут склалася складна етнічна
мозаїка, специфічні етнокультурні традиції, врахування яких має неабияке
значення для врегулювання міжетнічних відносин в суверенній Україні.
Важлива роль у напрямку відродження народних традицій, звичаїв, обрядів,
збереженню фольклорного матеріалу відводиться навчальним та культурним
закладам, етнографічно-фольклористичним осередкам, творчим колективам,
місцевій пресі, радіо, телебаченню та науковцям регіонів.

Підсумовуючи викладене, зауважимо, що розвиток культурних
індустрій відбувається завдяки новим функціональним контекстам,
передусім урбаністичному та молодіжному. Народна творчість, звичаї та
обряди все більше входять в життя молодшого покоління. Попри всі
складності та негаразди в економічному житті, в регіонах відчутна тенденція
відновлення народних традицій. Аналіз елементів нематеріальної культурної
спадщини українців у поліетнічному середовищі дає змогу відзначити їх
сучасні локальні вияви, до яких, насамперед, ми повинні віднести
контамінацію пісень, що пов’язано із сучасними процесами етнічного буття
в регіонах; відбувається активний діалог культур (спостерігаємо як розвиток
тенденцій до консервації народних традицій, так і певну схильність до
збагачення репертуару шляхом засвоєння зразків іноетнічного походження).
Все це потрібно враховувати при виділенні перспективних галузей
нематеріальної культурної спадщини для формування креативних кластерів
регіону.
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професор

Темою даної доповіді є дозвіллєві форми роботи з інвалідами в Україні
та зарубіжних країнах. На сьогоднішній день проблема роботи з людьми з
обмеженими можливостями стоїть дуже гостро, адже в Україні, на відміну
від країн Заходу більшість дозвіллєвих центрів не обладнані під їхні потреби
та відчувається нестача у кваліфікованих кадрах.

Мета доповіді: розкрити дане питання для широкого кола слухачів,
показати зарубіжний досвід та обговорити рентабельність або нерентабельність
його застосування в умовах нашої держави.

На початку доповіді ми розкриваємо сутність поняття «інвалідність»,
яку задекларовано міжнародними нормативно-правовими актами. Так,
Всесвітня організація охорони здоров’я ще у 1980 р. визначила, що
«інвалідність – це будь-яке обмеження або відсутність (у результаті дефекту)
здатності здійснювати ту, або іншу дію таким чином і в таких межах, які
вважаються нормальними для людини» [1].

Далі ми розбираємо правову базу, якою керуються працівники сфери
дозвілля у роботі з даною соціальною групою. Це і документи міжнародного
значення (акти, декларації, конвенції ЮНЕСКО, ООН, ВООЗ, наприклад,
«Загальна декларація прав людини» (від 10 грудня 1948 р.), «Декларація про
права інвалідів» (від 9 грудня 1975 р.), «Керівництво по забезпеченню рівних
можливостей для інвалідів» (десятиліття інвалідів ООН, 1983–1992 рр.)
«Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів» (від
20 грудня 1993 р.), «Декларація про права розумово відсталих осіб» (від
20 грудня 1997 р.) та ін., правові документи державного значення
(конституція окремої держави, закони й розпорядження президента та уряду,
відповідних міністерств, відомств), а також юридичні акти муніципального
значення, що приймаються органами влади й управління на місцях з
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урахуванням специфіки та потреб певного населеного пункту, його соціально-
демографічних параметрів [2].

Наступним пунктом доповіді є анімація у роботі з людьми з обмеженими
можливостями. Така форма роботи найкраще використовується в клубах,
творчих гуртках, групах взаємопідтримки, і дозволяє зробити життя людини
духовно змістовнішим, багатогранним, забезпечити доступ для залучення
до культури і різноманітних форм творчої діяльності, подолати соціально-
культурне відчуження та відчуття власної неповноцінності. Головними
принципами анімаційної роботи із представниками даної групи є віра в силу
людських можливостей у духовно-творчому розвитку та унікальність
кожного. Емоційно-смисловий розвиток людини досягається завдяки
використанню методів залучення людини до предметної (через заняття
художньою творчістю, спортом, суспільно-корисну діяльність) та
рефлексивної діяльності (усвідомлення, діалог, осмислення) [3, 4, 5].

За кордоном дозвіллєва діяльність людей з обмеженими можливостями
планується на базі загальнонаціональних програм, що відрізняються одна
від одної метою й шляхами їх досягнення. Так, одні програми спрямовані
на роботу з людьми, які не можуть лишити свій будинок («Бібліотека вдома»,
«Книги на колесах», США); інші – розраховані на тих, хто має певні
комплекси, пов’язані з віком і здоров’ям, і як результат цього, – відчуття
самотності й ізольованості від навколишнього світу (для них розроблена
програма «Одні двері зачиняються, інші відчиняються», Німеччина;
«Мистецтво для інвалідів» та «Особливі олімпійці», «Особливе мистецтво»,
США; «Культура та інваліди», Франція) [6].

Далі ми розглядаємо музику як засіб комунікації, адже для інвалідів, а
особливо людей з порушенням мовлення, це спосіб отримання інформації,
мотивування себе до діяльності та розкриття творчого потенціалу.

І ключовим у даній доповіді є реабілітація в дозвіллєвій діяльності
інвалідів. Як зазначається в «Стандартних правилах...» реабілітація – це
процес, метою якого є допомога інвалідам у досягненні оптимального
фізичного, інтелектуального, психічного, соціального рівня діяльності,
підтримка, що сприятиме якісній зміні життя інваліда та розширенню меж
його діяльності [2].

Для прикладу, в Україні новим прикладом дозвіллєвої реабілітації
можуть стати клубні будинки, що будуть  орієнтуватися у своїй діяльності
на реабілітацію людей з психічними порушеннями. На сьогодні в різних
країнах світу створено та успішно функціонує більше 320 таких закладів
(з них майже 200 діють у США). На відміну від медичного обслуговування
хворих у психіатричних лікарнях, клуби-будинки у своїй діяльності звертають
увагу, в першу чергу, на соціальні та психологічні проблеми людини. Клуб-
будинок орієнтується на соціально-культурну роботу з інвалідами в громаді,
що дозволяє відновити відчуття власної значущості й успішно інтегруватися
в суспільне життя, підвищити рівень їх соціально-культурної активності;
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уникати суспільного упередження, ізоляції та зайвої госпіталізації. Тут можна
було б поєднати такі послуги як консультації, медичне обслуговування,
юридичний захист, тренінги, дозвіллєві заходи, освітні заходи, освітні курси,
творчі майстерні.

Наостанок хотілося б додати, що корисною у дозвіллєвих закладах
зарубіжжя вважається трудотерапія. Праця, яка відповідає конкретним
можливостям людини інваліда, підвищує її віру у власні сили, піднімає її
життєвий тонус та енергетичний потенціал, знімає відчуття напруги,
покинутості, непотрібності.

Отже, на сьогодні існує багато форм дозвіллєвої роботи з інвалідами,
які спрямовані на творчий розвиток, розкриття потенціалу, посилення
мотивації та комфортної адаптації до умов сучасного життя людей з
обмеженими можливостями. В комплексі ці заходи змінюють життя такого
індивіда в кращий бік, ліквідовуючи відчуття відчуженості в соціумі та
даруючи можливість самореалізації.
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Федоренко Ольга Юріївна,
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культури і мистецтв,
науковий керівник : Пархоменко Т. С., доктор філософських наук,

професор

Актуальність теми зумовлена необхідністю впровадження новацій у
сферу дозвілля з метою забезпечення позитивного розвитку сучасного
суспільства.Україна знаходиться на межі трансформаційних процесів в сфері
культурно-дозвіллєвої діяльності, що потребує розширення кола знань щодо
новацій в розважальній індустрії. Одними з потужнихелементів цієї індустрії
є культурно-дозвіллєві центри, завдяки діяльностіяких відбувається
задоволення запитів і потреб кожної людини. Потреби людей у якісно нових
формах дозвілля, а також їх різноманітті породжують попит на послуги
компаній з організації дозвілля. Це вимагає від культурно-дозвіллєвих
закладів України креативного підходу, якісного, ексклюзивного продукту,
що створюється, орієнтуючись як на індивідуальність окремоїлюдини, так
і певних груп та населення в цілому.

Основними завданнями, які стоять, у т. ч. і перед працівниками
культурної індустрії, надати послугам цієї індустрії гуманістичного,
розвиваючого характеру, що має забезпечуватися і новітніми винаходами у
сфері розважальних послуг [3].

Серед основних організаційних принципів культурно-дозвіллєвої
діяльності важливе місце посідають: добровільність, відповідність потребам
та інтересам відвідувачів, ініціативність та самодіяльність, самоорганізація,
естетизація дозвіллєвого середовища, оптимальне поєднання виховних,
розважальних і психолого-оздоровчих завдань [2, 4].

Варто зазначити, що розвиток культурної сфери, зокрема, культурно-
дозвіллєвої діяльності, був у полі зору багатьох науковців. Наприклад, даній
тематиці присвячені праці Г. А. Аванесової, В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюка,
І. В. Воробйової, Е. І. Григорєвої, О. Д. Дашковської, А. Д. Жаркова, Н. Л. Ідрисової,
Т. Г. Кіселевої, В. Н. Наумчик, В. М. Чіжикова [1].

Втім, вважаємо, необхідно звернути увагу на те, що при створенні
сучасного, позитивного культурно-дозвіллєвого середовища особливе
значення має надаватися розробленню дозвіллєвих програм у культурно-
дозвіллєвих центрах. При цьому необхідно враховувати не тільки
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психологічні закономірності взаємодії людей у клубних об’єднаннях,
різноманіття зв’язків між ними в процесі спілкуванні, особистих і групових
інтересів, мотивів відвідування, але й хоча б загальні особливості дозвіллєвої
орієнтації людей, яка складається стихійно, незалежно від діяльності тієї
чи іншої клубно-дозвіллєвої установи.

Сучасні культурно-дозвіллєві центри виступають як місце інтегрованого
надання соціально-культурнихпослуг у сфері дозвілля. У них люди не тільки
мають можливість задовільнити свої рекреаційні потреби, але й здобувають
навички самореалізації, самоствердження через  творчість, набувають
досвід дозвіллєвого поводження. Тому працівники цієї сферимають постійно
піклуватися про якісне поліпшення змісту і форм своєї діяльності, про
створення позитивного культурно-дозвіллєвого середовища. Для того, аби
цього досягти, необхідно відмовитися від заорганізованості, одноманітності
і шаблонності культурно-дозвіллєвих форм, постійно прагнути розробляти і
включати в практику нові, нестандартні форми розваг, спілкування і творчості
різних верст населення.

На сьогоднішній день культурно-дозвіллєві центри стають доступними
та актуальними для суспільства, особливо, молоді. Це вимагає інноваційних
методівроботи у сфері дозвілля. Наприклад, дозвіллєва сфера в розвинених
зарубіжних країнах має розгалужену інфраструктуру, складну технічну
матеріальну базу та потужні кадри.
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Хасанова Іветта Маратівна,
молодший науковий співробітник

Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

У історичному розвитку європейської культуривелике значення
належало мистецтву, зокрема живопису, який з часів античності пройшов
довгий шлях свого становлення, маючи свої специфічні стилістичні, видові
та жанрові закономірності формування.

У період XVIII ст. в європейській культурі сформувалося наукове
осмислення історії мистецтва,що розглядало творчу діяльність людини з
часів античності табуло пов’язане з етнічними, стилістичними та іншими
формами історичного розвитку мистецтва.Одночасно, в подальших
історичних періодах становлення мистецтва закріплювалось якісно нові
здобутки, що відбивали шлях його розвитку в тріаді: традиція – спадкоємність
– новаторство.

Так, європейське мистецтво часів Середньовіччя, зокрема, увібрало в
себе візантійське, давньоруське мистецтво, що в цілому фактично сформувало
західноєвропейське мистецтво V–ХVІ ст.

Формування європейських художніх стилів значною мірою вплинуло
на процес розвитку художньо-естетичних засад українського мистецтва.
Зокрема, з ХІІІ ст. український сакральний живопис, а саме іконопис,
розвивався під духовним візантійським протекторатом, але до кін. XVI ст.
він сформував свій стиль, набув свої художні особливості та заклав підвалини
національної мистецької школи.

В Україні на рубежі XIV–XV ст. активно розвивається національне
сакральне мистецтво, визначається його тематична спрямованість та
стилістика, підвищується його суспільна вага і значення. Водночас, на основі
загального історичного художнього процесу розвитку слов’янських країн
відбувається суттєвий етап формування іконописної школи. В українському
сакральному живописі – іконописі, простежується тенденція щодо набуття
самостійного шляху розвитку, спроби знайти власний оригінальний стиль,
базуючись на національних художніх традиціях.

Разом з тим, в XV ст. з готичної Європи в Україну приходять так звані
«страсні сюжети», які закладали свої іконографічні канони.Страсні пасії
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(цикли), разом із «Страшними судами» належали до обов’язкових сюжетів
християнської символіки,що були присутні за тих часів в художньому просторі
кожної церкви. В той час збільшується кількість ікон страсного циклу,
оновлюючи їх інтерпретацію та надаючи їм нової жанрової ознаки.

В українському живописі під впливом європейського ренесансу у другій
половині XVI ст. відбуваються суттєві стилістичні зміни. Він збагачується
ідеями гуманізму, щопринципово змінюють весь подальший процес
художнього розвитку. Саме це призвелодо зміни канонів світогляду
середньовічного догматизму в українському мистецтві, нових підходів
дотрадиційних іконописних форм.

В культурний простір України на рубежі XVI і XVII ст. увійшов народний
демократичний напрям, котрийнакладався на гуманістичні ідеїєвропейського
ренесансу та активно впливавна усі види мистецтва, зокрема й іконопис.
Водночас, новітні ідеї ренесансу набували в Україні самобутньої фольклорної
інтерпретації, що пом’якшувало строгі регламентації середньовічних
каноніві наближало їх до побутового сприйняття релігійних образів.

З добою Відродження змінюється видова і жанрова структура
сакрального живопису та збагачується його тематична спрямованість.
Художні творипоступово звільняються від домінування суто релігійної
тематики й набувають більш світських ознак, звернення митців до образу
реальної людини.

Під впливом Центральної та Східної Європи, в яких набуло розвитку
бароко, Україна поступово входить у загальноєвропейській художній процес,
де українське мистецтво опануючи досягнення європейського живопису,
подолало канони середньовічного мислення. Суспільно-політичні умови, що
склалися з кінця XVII–XVIII ст. в Україні сприяли розвитку української
художньої культури. Стиль бароко з його характерною святковістю та
урочистістю відповідав оптимістичній, життєрадісній ментальності
українського козацтва.

Поступове проникнення стилістичних ознак бароко в українську
культуру, яка за тих часів багато в чому була ще під впливом середньовічних
догм, привело до своєрідного самобутнього художнього синтезу, котрий
визначив художньо-естетичну своєрідність української ікони у вигляді
мистецтва українського бароко. Отже, в українській іконі відбувалася зміна
у напрямі світського світосприйняття, завдяки опануванню новітніх художніх
здобутків західноєвропейського живопису.

Значна кількість українських іконописців того часу набувала
майстерності в малярні Києво-Печерської Лаври, що була однією з провідних
як в Україні, так і за її межами. Художню основу школи лаврській малярні
становило копіювання європейських гравюр, малювання з натури, уважне
ставлення до анатомії людського тіла.

Таким чином, саме творчість митців, які спиралися на традиції
національної художньої культури та долучалися до європейського живопису
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сприяла виникненню мистецтва українського бароко, що набуло своєї
особливої художньої самобутності та естетичної завершеності, а синтез
художніх здобутків європейської культури та етнічних традицій національного
українського мистецтва сприяв появі та подальшому розвитку українського
сакрального живопису як унікального явища світової культури.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Жолтовський П. Український живопис ХVІІ–ХVІІІ століття. / П. Жолтовський. –
Київ : Наук. думка, 1978. – 327 с.
2. Кузьмин Е. М. Украинская живопись ХVII столетия // История русского искусства :
под ред. И. Э. Грабаря. – Москва, [1914]. – Т. 6. гл. 14. – С. 455–482 : ил.
3. Лозко Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – Київ : Зодіак-ЕКО, 1995. –
368 с.
4. Міляєва Л. С. Переддень бароко // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. –
Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 27–48.



124

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ
IV ІНДУСТРІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Шевченко Мирослав Олексійович,
кандидат філософських наук,

доцент кафедри філософії
Київського національного університету

культури і мистецтв

1. На всесвітньому економічному форумі в Давосі, що відбувся в січні
2016 р. було оголошено про перехід глобального людства до IV індустріальної
революції, яка радикально змінить всі аспекти життя, від взаємовідносин
між людьми і державами до способів виробництва матеріальних і не
матеріальних благ. «Технологічні зміни, які спостерігаються нами у цифровій
сфері, сфері зв’язку, робототехніки і «великих даних» будуть мати значний
вплив на ринок праці і Четверта Індустріальна Революція буде порушником
його теперішнього устрою» [5].

2. У термінології М. Д. Кондратьєва Четверта Індустріальна Революція
це VI технологічний устрій, для якого будуть характерними наступні
технології: біотехнології, нанотехнології, інвестиції в людину, нова медицина,
робототехніка, технології проектування майбутнього, технології збирання і
знищення соціальних суб’єктів [6], [2].

3. З іншого боку технології і їх використання обумовлене морально-
етичними цінностями. Відповідно до гіпотези техно-гуманітарного балансу:
стабільність будь-якої соціальної системи визначається співмірним
розвитком як технологій, так і морально-етичних цінностей [7].

4. Проте моральні регулятори в своєму розвитку відстають від
технологічного прогресу. Так А. О. Баумейстер в інтерв’ю «Постмодерністи
були б у захваті», щоправда в дещо іншому контексті зазначає, що Захід
зараз перебуває в стані інтелектуальної розгубленості і що Заходу необхідно
зробити непростий вибір між економікою і моральними принципами, але такий
вибір спершу має зробити Україна [4].

5. Необхідність такого вибору обумовлена не лише політичними
реаліями, але й виживанням України в довгостроковій перспективі. Чому
співвідношення між прагматичними (технологічними) і морально-етичними
цінностями є важливим для України так само як і для будь-якої іншої держави
і глобального людства в цілому? Технології створюються і використовуються
з певною метою. Що призводить до протилежних наслідків у їх використанні,
наприклад:
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1) розщеплення атому призвело як до розвитку ядерної енергетики,
так і до створення ядерної зброї, що суттєво змінило перерозподіл сил у
Європі і світі;

2) створення і поширення короткострокових психотерапій у ХХ ст.,
головним завданням яких є лікування психічних розладів людей, призвело
до використання їх інструментарію з метою маніпуляції думкою людей у
політиці, рекламі тощо;

3) інтернет, який передбачалося використовувати спочатку для
безперебійного зв’язку на полі бою між військовими частинами, а згодом
для обміну науковими ідеями, став джерелом практик, які на думку деяких
вчених можна класифікувати як психічні розлади [1].

6. Всі ці технології виникли в межах попередніх технологічних устроїв.
Четверта Індустріальна Революція обіцяє нам ще більш неймовірні
технології, використання яких вимагатиме створення не менш неймовірних
морально-етичних регуляторів. Ми вже можемо розглянути деякі наслідки
використання технологій Четвертої Індустріальної Революції вже зараз,
зокрема, технології збирання і знищення соціальних суб’єктів. До складу
цих технологій входять кольорові революції і гібридні війни. Протидія цим
високотехнологічним інструментам традиційними способами виявляється
неефективною [3]. Баумейстер артикулює особливості сучасної гібридної
війни, що проводить РФ проти України і світу: «На перший погляд вживається
ніби той самий словник «гуманітарних цінностей» («права людини», «культурні
права», «демократія», «гуманітарна допомога» тощо). Але «західний
словник» використовується з азійським нахабством й азійською підступністю.
Ви кажете про демократію? От і маєте волю «більшості» в Криму. Ви кажете
про права людини? То не заплющуйте очі на їх порушення на Донбасі. Ви
проти втручання у внутрішні справи суверенної держави? Але ж ви,
американці, створили обидва Майдани в Києві. Ви захищаєте принцип
державного суверенітету? Тоді навіщо ви, американці з європейцями, сприяли
падінню «легітимних» режимів в Іраку та Лівії й прагнете скинути легітимну
владу Сирії? Ви виступаєте за соціальну справедливість? То приймайте
мільйони біженців і витрачайте на них мільярди євро» [4].

7. Стає зрозумілим, що технології Четвертої Індустріальної Революції
вже використовуються і що до них поки виявились не готовими ні Захід, ні
Україна. Технології є двогострим мечем, який може використовуватись як
для створення різноманітних благ, так і для завдавання шкоди. Майбутнє вже
настало і українські еліти повинні докласти зусиль як для створення
високотехнологічної бази, так і для формування системи ефективних
моральних регуляторів високих технологій, без цих кроків Україна може
зникнути з карти світу.
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Розвиток культури – складний поступальний процес, в якому часом
нелегко виокремити виключно прогресивні перетворення. Окремі етапи
історії культури пов’язані з відродженням минулих досягнень або спробою
збереження суворих нормативних традицій, інші – настільки явно
відрізняються новаторством, модернізмом, що їх також не просто оцінити
як постійний рух до досконалості. Сучасна епоха внесла свої суттєві
особливості, що вплинули на розвиток культури та її проявів, деякі з них
настільки значні, що дозволяють говорити про докорінну трансформацію її
основ. Завдяки процесу інформатизації культура стала занурюватися в раніше
не існуючий багатовимірний кіберпростір, який умовно можна назвати
віртуальним.

Такі поняття як «віртуальність» або ж «віртуальна реальність»
використовуються з 1980 р. для позначення «електронних пристроїв, що
вводять їхнього користувача у новий вимір існування, у світ інформації, в
абсолютно незвичне для людини дигітальне й інтерактивне середовище
технологічно створених симулякрів»[1, с. 138–141].

До розуміння віртуальної реальності застосовується безліч підходів.
Найбільш значними дослідженнями віртуальності є роботи І. Корсунцева,
П. Тілліх, М. Кастельса та ін. Зокрема, А. Бюль розуміє під віртуальністю
паралельно існуючу реальність, створену комп’ютерними технологіями.
Упаралельному світі «функціонують віртуальні аналоги реальних механізмі
ввідтворення суспільства: економічні інтеракції та політичні акції в мережі
Internet, спілкування з персонажами комп’ютерних ігор» [2, с. 87–92].

Д. Іванов вивчає віртуалізацію як процес заміщення усіх громадських
інститутів симуляція ми «не обов’язково за допомогою комп’ютерної
техніки, але обов’язково з використанням логіки віртуально їреальності.
Соціальний зміст віртуалізації – симуляція інституційного ладу суспільства
є первинною по відношенню до змісту технічного» [2, с. 12–18].

У ідеї про народжування віртуальної реальності простежується значна
роль розвитку інформаційних технологій. Тобто, віртуалізація є наслідком
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інформатизації. Так, активне зростання інформаційних технологій і постійне
збільшення обсягу споживання інформаціїпризводить до різкого зростання
її ролі в процесі життєдіяльності кожного окремого індивіда. Сьогодні саме
інформація забезпечує розвиток і ефективне функціонування більшості
сфер суспільного життя. Вона стає одним із найважливіших стратегічних
ресурсів діяльності людства, виступає стрижневим засобом між особистісних
відносин, регулярно зароджуючись, і змінюючись у процесі переходу від
однієї людини до іншої. Крім того, вона створює і матеріальне середовище
існування індивіда. Іншими словами, інформація обумовлює й соціокультурне
життя членів суспільства, і їх матеріальне життя.

Подібні факти реального посилення значення інформації стали
визначальними і у вимірюванні способу мислення людини, її погляду на світ.
Трансформація внутрішньої культури неминуче потягне за собою
модифікацію традиційного укладу й способу життя, характеру спілкування,
а також призведе до появи принципово нової віртуальної реальності, яка має
безпосередній вплив на культуру. Тобто, на тлі інформатизації відбувається
масштабне конструювання віртуальної реальності. Вона породжує штучне
середовище, активно впливаючи на всі сфери життєдіяльності суспільства,
поступово віртуалізує усю культуру в цілому, тобто розміщує її у власному
просторі [5].

Необхідно звернути увагу також на віртуалізацію науки й освіти як
теоретичної сфери життєдіяльності. В сучасних умовах простежується
активне впровадження інформаційних технологій в науку і освіту, що
призводить до перебудови самої системи освіти, в результаті чого утворюється
так звана «віртуальна освіта».

Діапазон уявлень про віртуальність в освітній сфері надзвичайно
широкий. Провідний дослідник віртуалізації у сфері освіти А. Каптерєв писав,
що «суперечки про користь віртуальної освіти необхідно вирішувати з
урахуванням звичних педагогічних термінів: освітній процес, зміст навчання,
форми, технології. Тоді стане зрозуміло, що віртуальність ніяк аж не є
панацеєю від педагогічних огріхів, адже процес віртуалізації культури
сьогодні стимулює тенденцію створення й поширення продуктів культури,
центральне місце в яких належить формальній та образній складовим, тоді
як якісно змістовні аспекти виявляються другорядними»[3].

Одна з переваг віртуальної освіти – можливість використання в її
процесі мультимедійних технологій, що полегшують процес сприймання
нового матеріалу учнями. Крімтого, віртуальна освіта –це освіта на відстані.
На даному етапі у багатьох університетах, серед яких і Київський
національний університет культури і мистецтв, реалізуються проекти
розширення дистанційної освіти. Віртуальна освіта виявляється більшою
мірою інтегрованою у міжнародний освітній простір, аніж традиційний вуз.
Водночас, прогнози, пов’язані з якістю освіти та «віртуальною» практикою
викладання. Так, у процесі віртуализації освіти діяльність викладача втрачає
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своє авторство і контекстність. Т. Лаврікова відзначає, що у процесі
віртуализації просторово-часові аспекти педагогічної реальності втрачають
свою унікальність, нехтуючи особистнісно-перетворювальним аспектом
освіти [4].

Ціннісна сфера життєдіяльності суспільства піддається ґрунтовним
змінам під впливом віртуалізації. Виникає потреба в нових цінностях,
спеціально адаптованих для функціонування безпосередньо у віртуальній
реальності. Можна стверджувати, що відбувається трансформація тих
цінностей, які, на думку сучасності, «морально застарілі». Доцільно також
зазначити, що трансформації набувають масового характеру. Однак це не
означає повного заперечення існуючої  системи традиційних цінностей, а
лише якісні й кількісні зміни основних цінностей.

Таким чином, розглянувши та проаналізувавши вплив нових віртуальних
технологій на деякі з основних сфер життєдіяльності сучасного суспільства,
ми можемо стверджувати про активний вплив новітніх віртуальних
технологій на культуру, пов’язаний з трансформацією вже існуючих її форм
та з появою нових. У межах цього процесу формується нове особливе
середовище – багатовимірний кіберпростір.
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Сучасні комп’ютерні інформаційні технології набули значного
поширення у світі як засоби швидкого інтерактивного доступу до
найрізноманітніших інформаційних джерел, створених як Інтернет-портали.
Сприйняття цієї інформації значною мірою залежить від способів, методів
та методології її подання користувачу. Особливо слід підкреслити, що
інформація, про яку йдеться і йтиметься мова, є інформацією найрізноманітнішої
природи: текстовою та графічною, аудіо та відеофайлами, мультимедійними
та гіпермедіафайлами. Способи, методи та методологія комплексного
подання користувачам інформації такої природи вивчаються Web-дизайном,
який являє собою сукупність методів, підходів, технологій та механізмів
створення електронної мультимедійної продукції. Web-дизайн вивчає
найрізноманітніші аспекти подання інформації користувачу. Але з точки зору
її сприйняття і практичного використання найважливішими є наступні чотири
фактори: зміст, технологія, зовнішнє виконання та економічні міркування.
Розглянемо кожний з цих факторів більш детально.

Зміст або контент інформаційного ресурсу. Це одна з найважливіших
складових. Якщо інформаційний ресурс не містить корисної інформації,
здатної зацікавити певну аудиторію, можна ставити питання про необхідність
існування цього ресурсу як такого. Таким чином, починаючи процес
створення мультимедійного інформаційного ресурсу перш за все слід
відповісти на питання: «для кого цей ресурс призначається?». Від відповіді
на це питання у великій мірі залежить як дизайн ресурсу, так і та інформація,
яку слід розміщувати в ньому. Виходячи з контингенту передбачуваних
користувачів необхідно спробувати стати на їх точку зору і спланувати
інформаційне наповнення ресурсу відповідно до потреб очікуваних
користувачів, акцентувавши увагу саме на питаннях, які зацікавлять
потенційних користувачів.



133

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

Враховуючи, що, як правило, робота з мультимедійними
інформаційними ресурсами відбувається в режимі реального часу, (так
званому інтерактивному режимі), при розробці навігаційного інструментарію
слід враховувати механізм формування реакції користувача на отриману
інформацію. По перше, користувач отримує деякі відчуття, які він
запам’ятовує. На наступному етапі він намагається зрозуміти ці відчуття,
при чому цей процес може відбуватись як свідомо так і підсвідомо. В процес
може бути залучено інформацію, отриману на попередніх етапах. Отримана
на даному етапі інформація впливатиме на те, яку дію (а можливо –
бездіяльність) буде здійснювати користувач, що в свою чергу, впливатиме
на отримання нових відчуттів, які потребуватимуть інтерпретації. Таким
чином, процес можна описати своєрідною петлею «дія – реакція – дія».
Незважаючи на схематичність та спрощеність, ця схема дозволяє
сконцентрувати увагу розробника муьтимедійного інформаційного продукту
саме на аспектах взаємодії користувача з інформаційним продуктом та його
сприйняття ним.

Технологія та структура сайту. Кожний інформаційний ресурс мережі
Інтернет, від домашньої сторінки до великого інформаційного, музичного
або ігрового порталу, містить декілька тематичних рубрик, з’єднаних між
собою гіперзв’язками (гіперпосиланнями). Як правило, посилання на всі
розділи ресурсу з короткими анонсами їх вмісту надаються на першій, так
званій стартовій сторінці. Якщо тематичні рубрики містять власні підрозділи,
кожна з них також має свою стартову сторінку. Слід розрізняти логічну і
фізичну структуру Web-сайту. В загальному випадку фізична структура
ресурсу розробляється, виходячи із зручності фізичного розміщення файлів
на носіях інформації. Логічна ж структура більш менш точно відображає
послідовність проходження логічних розділів у фізичній структурі сайту.
Правильно і раціонально організована логічна структура дозволить уникнути
плутанини при подальшому доповненні і оновленні матеріалів
інформаційного ресурсу.

Навігацію ресурсу слід спланувати так, щоб користувач не відчувавні
найменших труднощів при переході від одного логічного розділу до іншого.
Він повинен чітко уявляти собі логічну структуру проекту і, по можливості,
мати доступ до всіх його компонентів у будь-який момент часу. Саме тому
створений ресурс повинен обов'язково включати навігаційні елементи, які
охоплюють всі його розділи, причому ці елементи слідрозташувати так, щоб
користувач їх завжди бачив.

Значення зовнішнього вигляду електронного інформаційного джерела.
Дизайн інформаційного ресурсу – друга за важливістю (після інформаційного
наповнення) складова якісного сайту. Від дизайну залежіть, наскільки
привабливими є сторінки того чи іншого ресурсу, чи виникне у користувачів
бажання ще раз відвідати цей ресурс. Дуже важливим є стильове рішення
ресурсу, яке додає йому індивідуальності.
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Для підвищення естетичного сприйняття електронного інформаційного
ресурсу слід прагнути витримати весь проект в одному дизайнерському стилі,
оформити різні його розділи так, щоб загальне художнє рішення було
однаковим для всього ресурсу. При цьому необхідно пам’ятати, що вельми
важливим є час, який витратив кожен користувач на перегляд всього ресурсу.
І цей час буде тим більшим, чим менше втомлюватимуться очі користувача,
чим менше його дратуватиме оформлення сторінок на свідомому або
підсвідомому рівні. Досягти цього можна, враховуючи наступні міркування.

Перш за все, професійно розроблений електронний ресурс повинен
коректно відображатися при різних значеннях роздільної здатності монітору,
в різних браузерах та кольорових схемах, на різних пристроях перегляду.

Не слід використовувати на одній сторінці більше трьох різних шрифтів,
включаючи шрифти, вживані при створенні графічних елементів.

Необхідно використовувати тільки коректні колірні схеми і не слід
застосовувати при оформленні документів більше трьох різних кольорів.
Виключення можна зробити хіба що для напівтонів одного і того ж кольору,
вживаних, наприклад, при контекстному виділенні рядків в інформаційних
таблицях, але і цим прийомом краще не захоплюватися. З погляду людської
психології поєднання кольорів може значною мірою впливати на сприйняття
інформації. Коректність поєднання один з одним кольорів і відтінків
перевіряється за допомогою одного простого правила: слід перевести
зображення у формат grayscale (256 відтінків сірого) і подивитися, чи
читається у такому вигляді текст, чи контрастно виглядають графічні
елементи. Якщо ні, то тоді прийняте колірне рішення краще переглянути.
У будь-якому випадку для тексту рекомендується обирати традиційний,
звичний оку чорний колір, як фон краще всього використовувати тьмяне,
ледь помітне залиття довільного відтінку.

Економічні та психологічні аспекти розробки інформаційних ресурсів.
Дослідження психологів показують, що середньостатистичний користувач
мережі Інтернет спокійно чекає завантаження ресурсу протягом 30 –
40 секунд. Звідси можна зробити висновок – з метою збільшення швидкості
завантаження ресурсу його сторінки потрібно оптимізувати для отримання
якнайменшого їх розміру. Розрахунки показують, що допустимий об'єм
середньої WEB-сторінки повинен становити приблизно 50-100 Кбайтів.

На завершення аналізу технологій та методів web-дизайну, слід
приділити увагу такому питанню, як розкручування інформаційного ресурсу
– тобто збільшенню щоденної кількості його відвідувачів. Існує декілька
способів досягнення цієї мети: реєстрація інформаційного ресурсув
пошукових системах та каталогах, послуги баннеро обмінних мереж,
згадування про сайт у відповідних тематичних web-оглядах, обмін
посиланнями зі спорідненими сайтами, розміщення інформації про
інформаційний ресурс в ЗМІ у вигляді друкованої реклами або іншому,
згадування адреси сайту на візитівках, у рекламних буклетах, при листуванні
тощо.
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З усіх перелічених найпростішим та найефективнішим способом є
реєстрація в пошукових системах і каталогах. Якщо сайт зареєстровано
правильно, то у відповідь на запит за тематикою цього сайту, користувач
повинен одержати список посилань, в яких цей сайт знаходиться одним з
перших.

Реєстрація в пошукових системах. Пошукова система – це дуже велика
база даних, яка зберігає в собі повні тексти всіх зареєстрованих сайтів.
Необхідним компонентом пошукових систем є роботи – невеликі програми,
які періодично і методично відвідують всі ресурси мережі Інтернет і
індексують всі знайдені Web-сторінки. Таким чином, для реєстрації в
пошукових системах необхідно повідомити роботу адресу сайту. За
статистикою, минає близько 1-2 тижнів, перш ніж сайт буде реально
проіндексований пошуковим роботом.

Реєстрація в пошукових каталогах. Пошукові каталоги – це створені
людьми списки ресурсів, розподілені за категоріями. Основна відмінність
їх від пошукових систем полягає у тому, що всі процеси, пов’язані з
реєстрацією корегуються і контролюються людьми, які оцінюють цінність
сайту, обирають для нього категорію в пошуковому каталозі і оптимізують
наданий автором опис. Для реєстрації в пошукових каталогах слід звернутися
безпосередньо до осіб, які цим займаються, тобто підтримують
інформаційне наповнення пошукових каталогів.

Для успішної реєстрації ресурсу слід серйозно підійти до підбору
ключових слів. Правильний їх вибір дозволяє суттєво підвищити позицію
сайту при відпрацьовуванні пошукових запитів. Ключовими слід підбирати
слова, які найправильніше і найточніше відображають специфіку ресурсу.

При складанні опису ресурсу, яким супроводжується кожний знайдений
ресурс у відгуку пошукової системи або пошукового каталогу, слід пам’ятати,
що воно повинно бути лаконічним та ємним, оскільки в там інформація
виводиться невеликими порціями про кожний знайдений ресурс, якому
відводиться не більше ніж один невеликий абзац.

Дотримання розглянутих вище основних принципів та технологій
створення мультимедійного інформаційного ресурсу у великій мірі
забезпечує йому довге і успішне майбутнє.
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Актуальність теми дослідження обумовлена зміною парадигми
розвитку культурного простору, необхідністю забезпечення його
адекватності динамічним перетворенням, що відбуваються в суспільстві,
що позначилося на діяльності закладів освіти та культури. Глобальна
інформатизація, формування інформаційно-комунікаційного середовища
вимагає створення в Україні конкурентоспроможної системи розважальних
закладів, що дозволить уникнути відриву якості видовищ від сучасних вимог
життя в інформаційному суспільстві. Час висуває особливі вимоги до
особистісних якостей людини висуваючи на перший план вміння швидко
орієнтуватися в інформаційному просторі, здатність знаходити, аналізувати
й узагальнювати інформацію. Стрімкий розвиток нових інформаційних
технологій актуалізував проблему підвищення якості видовищно-
інформаційного простору, від рівня якого багато в чому залежить досягнення
нової якості життя.

Сучасним стандартом моделювання бізнес-процесів є побудова моделі
IDEF0, рекомендованої до використання Держстандартом РФ і є федеральним
стандартом США. Для її розробки використовують різноманітні комп’ютерні
технології. В роботі наведено приклад розробки інформаційної системи
сучасного кінотеатру за допомогою CASE-засобу CA AllFusion Process
Modeler 7, який використовується для графічного подання бізнес-процесів.
Графічно представлена схема виконання робіт, обміну інформацією,
документообігу візуалізує модель бізнесу-процесу. Графічний виклад цієї
інформації дозволяє перевести задачі керування організацією з області
складного ремесла в сферу інженерних технологій.

All Fusion Process Modeler 7 допомагає чітко документувати важливі
аспекти будь-яких бізнес-процесів: дії, які необхідно почати, способи їхнього



137

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

здійснення й контролю, що вимагаються для цього ресурси, а також
візуалізувати одержувані від цих дій результати. All Fusion Process Modeler
7 підвищує бізнес-ефективність ІТ-рішень, дозволяючи аналітикам і
проектувальникам моделей співвідносити корпоративні ініціативи й задачі з
бізнес-вимогами й процесами інформаційної архітектури й проектування
додатків. Таким чином, формується цілісна картина діяльності підприємства:
від потоків робіт у невеликих підрозділах до складних організаційних функцій.

На рисунку 1 наведено загальна схема декомпозиції роботи кінотеатру

Рис. 1.

Подальша декомпозиція моделі дозволяє деталізувати роботу окремих
відділів і побудувати дерево вузлів роботи кінотеатру (рис.2)

Рис. 2.
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Бізнес-модель може бути доповнена описом інформаційних потоків,
взаємин між процесами обробки інформації й об’єктів, що є частиною цих
процесів. All Fusion Process Modeler 7 дозволяє створити модель IDEF3 і
DFD, які дає можливість аналітикам описати ситуацію, коли процеси
виконуються в певній послідовності, а також описати об'єкти, що беруть
участь спільно в одному процесі. Будь-яка IDEF3-діаграма може містити
роботи, зв’язки, перехрестя й об’єкти посилань. Діаграми потоків даних (Data
flow diagram, DFD) використовуються для опису документообігу й обробки
інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє систему як мережу зв’язаних
між собою робіт. Їх можна використовувати як доповнення до моделі IDEF0
для більш наочного відображення поточних операцій документообігу в
корпоративних системах обробки інформації. Головна мета DFD – показати,
як кожна робота перетворить свої вхідні дані у вихідні, а також виявити
відносини між цими роботами. Будь-яка DFD-Діаграма може містити роботи,
зовнішні сутності, стрілки (потоки даних) і сховища даних.

На рисунку 3 наведена діаграма IDEF3 декомпозиції касового
обслуговування глядачів, а на рисунку 4 діаграма потоків даних DFD.

Рис.3.
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Рис.4.
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Нині комп’ютеризація всіх сфер суспільної діяльності і повсякденного
життя людини є одним із вражаючих феноменів життєдіяльності людства
ХХІ ст. Сучасний інформаційний простір суспільства значно відрізняється,
порівняно з минулими роками, і в першу чергу тим, що в життя людини
увійшла віртуальна реальність. А тому змінюються традиційні способи
культурної соціалізації особистості, виникає потреба у нових нормах та
цінностях. Адже формується новий «віртуальний світ» зі своїми законами,
ризиками, всезагальною доступністю інформації, правом на свободу
самовираження тощо.

Між тим, розповсюдження останніми роками Інтернету та комп’ютерних
ігор посприяло змінам в інформаційній культурі і виникненню нової
субкультури «інтернет-спільноти». Відповідно відбулися певні зміни у змісті
деяких соціальних ролей, а саме нормою поведінки стає повсякденне
використання Інтернет-мережі, як у побуті, так і професійній діяльності.
Комунікаційні можливості Інтернету надають людині можливості вільного
переходу до спілкування та припинення його, а анонімність сприяє не просто
створенню про себе враження за своїм вибором, але і конструювати свою
ідентичність.

Проте постає проблема ідентичності реальної людини з віртуальним
представником, що може призвести, на думку деяких дослідників, до втрати
свого власного «Я» та заміни його сурогатним віртуально мережевим «Его».
Але, на думку Ю. Мєлкова, прагнення до переідентифікації є скоріше не
втратою індивідуальності, а її пошуком, намаганням людини реалізувати свої
творчі потреби відносно власної особистості [4, с. 149]. У мережі людина
стає тим кім вона хоче бути, тому таке експериментування, на думку
Е. Брукмана, допомагає людині краще зрозуміти своє реальне «Я». Певною
мірою – це так, але необхідно враховувати те, що прихильники передових
технологій потрапляють під контроль комп’ютерної культури, втрачають
відчуття повсякденної реальності, замінюючи її віртуальною.
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Втім з розвитком глобальних систем комунікації та їх вдосконаленням
виникають протиріччя у передачі культурних цінностей суспільства,
культурного досвіду між поколіннями, тим самим культурна соціалізація
особистості дещо змінюється, а саме старше покоління менше використовує
можливості глобальних систем комунікації, чим молодше, як наслідок в
меншій мірі реалізуються функції культурної трансляції та соціального
контролю. А тому особливістю сучасного процесу соціалізації особистості
є її залучення в інформаційну комунікацію, яка здійснюється в просторі
віртуальної реальності.

Аналізуючи соціалізацію особистості з урахуванням Інтернет –
факторів.

С. Данілов зазначає, що з одного боку це – соціалізація у віртуальному
кіберпросторі, коли суб’єкт оволодіває нормами, цінностями, моделями
поведінки в мережевому просторі та інтегрується в мережеві Інтернет –
співтовариства, а показником цього є його комп’ютерна та інформаційна
грамотність, знання правил і наявність навиків взаємодії в Інтернет просторі.
З іншого – це соціалізація у реальному світі через віртуальний вимір [2, с. 43].

Тобто Інтернет формує новий простір соціалізації в глобалізаційному
інформаційному суспільстві. На думку В. Кіносьяна нині комп’ютерно-
віртуальна реальність стає новою технологічною містикою. Разом з тим
віртуальна реальність – це і засіб «втечі» з реального світу, засіб діалогу із
собою, засіб самоідентифікації та зустрічі з іншими, тобто вона може стати
вагомим засобом соціалізації, проте якої саме, так як засоби можуть
виявитися, як конструктивними, так і дегуманізуючими, зомбуючими [3].

Взагалі якщо розглядати процес соціалізації під впливом Інтернет-
мережі, то до негативних рис Інтернет – соціалізації відносять змішання
уявного і реального, нездатність розмежовувати віртуальний і дійсний плани
у повсякденній реальності, як наслідок користувачі Інтернету можуть почати
діяти в реальному житті так само, як в її імітації у випадках емоційної
перевтоми, змінених станах свідомості тощо. Спілкування може
обмежуватися лише віртуальними друзями і не виконуватися реальні
зобов’язання, виникати асоціальна поведінка тощо.

У свою чергу, слід відзначити, що на сучасному етапі Інтернет – мережа
виступає не тільки вагомим фактором вторинної соціалізації, але і конкурує
з інститутами, які реалізують первинну соціалізацію, так як нині використання
комп’ютерів вдома досягла такого рівня, коли комп’ютер та Інтернет,
наприклад, стають агентами первинної соціалізації поряд з найближчим
оточенням дитини. Тому, як зазначає Є. Барсукова, подальший розвиток
Інтернет-мережі та збільшення її аудиторії як засобу масової комунікації
призведе до того, що більша частина членів суспільства сприйме нові
соціальні ролі, визначені інформаційною культурою: користувач Мережі,
активний учасник масової комунікації тощо [1]. Проте за таких умов у людей
старшого покоління процес соціалізації відбувається довше, порівняно з
молоддю, також їм складніше приймати і нові або модифіковані соціальні
ролі.
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Виявляється, що нині Інтернет – сфера соціалізує в деякій мірі більше,
ніж агенти реальної соціалізації і цьому сприяє динамічні процеси сучасного
життя, криза традиційних інститутів та цінностей.

Отже, нині Інтернет-мережа – це місце віртуального спілкування значної
кількості людей, яка стає фактором соціалізації особистості, так як впливає
на процес засвоєння соціальних ролей, зразків поведінки, культурних норм і
цінностей. Проте динамічний розвиток віртуального середовища сприяє
виникненню нових ризиків, так як на сучасному етапі частково відтворює
якості реальної соціалізації, що вливає на процес засвоєння людиною
соціальних ролей, зразків поведінки, культурних норм та цінностей в її
реальному житті.
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Iнфoрмацiя перетвoрилася на тoвар, цiна якoгo дoсить велика через
викoристання в iнфoрмацiйнiй сферi нoвiтнiх технoлoгiй. Iнфoрмацiйнo-
кoнсультативнi i кoмунiкацiйнi пoслуги на сьoгoднi є найважливiшими
складoвими всiєї сфери пoслуг. Oснoвним iндикатoрoм рiвня сoцiальнoгo,
екoнoмiчнoгo, пoлiтичнoгo, духoвнoгo i культурнoгo пoтенцiалу суспiльства
є їх вирoбництвo.

Пiдвищення рoлi i значення iнфoрмацiї в суспiльнoму життi викликалo
неoбхiднiсть видiлення iнфoрмацiйнoї дiяльнoстi в oкрему oбласть. Рoбoча
сила, засoби вирoбництва i предмети працi – oснoвнi елементи в умoвах
вирoбництва, iнфoрмацiя – важливий ресурс екoнoмiки, тoвар, який є
результатoм людськoї дiяльнoстi, елемент i oснoва прoцесу управлiння та
прийняття рішень [2].

Сукупнiсть дій та захoдiв,спрямованих на задоволення пoтреб
виробників тoварiв чи пoслуг, а такoж населення у пiдвищеннi рівня знань та
вдосконаленні практичних навичок ведення гoспoдарювання, поліпшення
дoбрoбуту та рoзвитку бiзнесу, називається iнфoрмацiйнo-кoнсультацiйнoю
дiяльнiстю.

Дiяльнiсть мoже стати ефективним iнструментoм поширення знань
лише за умoви комбінування з iншими, такими, як iнфoрмацiйнo-аналiтичнi
дoслiдження, забезпечення матеріальними i трудовими ресурсами,
фінансовими кредитами, маркетингoм. Вoна призначена надавати консультації
вирoбникам, як виробляти продукцію чи надавати пoслуги з найбiльшим
прибуткoм, як їм краще організувати спільне вирoбництвo та налагoджувати
iншi форми спiвпрацi.

На початку 1980-х рр. У рoзвинених країнах пoчали ствoрюватися
нацioнальнi i глoбальнi мережi передачi даних, більш пoпулярним видом
iнфoрмацiйнo-кoнсультацiйних пoслуг став діалогів пошук інформації у
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вiддалених від користувача базах даних, швидкo рoслo числo невеликих
iнфoрмацiйних центрiв, індивідуальних кoнсультантiв, якi спецiалiзувалися
у наданнi пoслуг у певнiй сферi [4].

В результатi всіх цих процесів сфoрмувався особливий вид iнфoрмацiйнo-
кoнсультацiйних пoслуг – управлiнський кoнсалтинг, він надав мoжливiсть
задiяти в кoнсалтингoвoму прoцесi сучаснi досягнення науки, узагальнити
досвід iз надання рiзних дoслiдникiв, ефективнo застoсувати їх у
менеджментi.

Iнфoрмацiйнo-аналiтична діяльність стає найбiльш значимих та
затребуваних інструментів ефективнoгo ведення бiзнесу, а поява
управлiнськoгo кoнсалтингу надала правo гoвoрити прo пoзитивнi тенденцiї
в рoзвитку управлiння сoцiальнo-екoнoмiчними i культурними прoцесами в
країнi.

У США консультації визначаються як «допомога працівникам для
поліпшення їхньoгo життя шляхом навчання, в якoму викoристoвуються
наукoвi знання, спрямoванi на їхнi нестатки i пoтреби».

Є безлiч визначень управлiнськoгo кoнсультування. Мoжна видiлити
два oснoвнi пiдхoди дo ньoгo.

У першoму випадку викoристoвується широкий функціональний погляд
на процес консультування як фoрму надання допомоги вiднoснo змiсту,
прoцесу абo структури завдання, при якiй консультант сам не вiдпoвiдає за
викoнання завдання, але дoпoмагає тим, хтo за це несе вiдпoвiдальнiсть.

Другий випадoк розглядає кoнсультування як діяльність спеціальних
прoфесiйних служб, якi вiдпoвiднo дo укладених з oрганiзацiями кoнтрактiв,
надають їм пoслуги залучаючи спецiальнo навчених i кваліфікованих oсiб,
якi дoпoмагають oрганiзацiї-замoвникoвi виявити управлiнськi прoблеми,
прoаналiзувати i вислoвити рекoмендацiї щoдo їх вирiшення, сприяють, за
неoбхiднoстi, рoзв’язанню прoблем.

Вище зазначенi пiдхoди вважаються взаємoдoпoвнюючими. Зoкрема,
Єврoпейська Федерацiя асоціацій консультантів з економіки i управлiння
(ФЕАКO) дає наступне визначення:

«Менеджмент-кoнсалтинг пoлягає в наданнi незалежних порад i
допомоги з питань управлiння, включаючи визначення й оцінку прoблемi/
абo мoжливoстей, рекoмендацiю вiдпoвiдних захoдiв i допомогу в їх
реалiзацiї» [1].

Такoгo ж визначення дотримується Американська Асoцiацiя консультантів
з екoнoмiки й управлiння (ACME) та Iнститут менеджмент-кoнсультантiв
(IMC).

В Українi за радянських часів це називалoся «впрoвадженням науки у
вирoбництвo». Прoте консалтинг – це поняття ринкової екoнoмiки, oтже, i
відрізняється від наукoвo-впрoваджувальнoї дiяльнoстi так самo, як ринкова
економіка відрізняється вiд планoвo-централiзoванoї[4].

Якщo на початку 1980-х рр. серед функцій iнфoрмацiйнo- консультативної
дiяльнoстi мiстилися тільки тi, щo стосуються прoфесiйних характеристик
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консалтингових пoслуг, тo у мiру просування дo ринкової економіки вони
дoпoвнювалися характеристиками кoнсалтингу як підприємницької
дiяльнoстi.

Кoнсультування – форма організації управлiнськoї дiяльнoстi, в прoцесi
якої консультант надає наукову підтримку клiєнту, спoнукає йoгo дo дії i
вирiшення прoблем, щo виникають.

Кoнсалтинг – це вид інтелектуальної професійної дiяльнoстi, в прoцесi
якої квалiфiкoванi консультанти надають керівникам i персoналу незалежнi
та oб’єктивнi поради й рекoмендацiї, спiльнo iз клієнтом винoсять рiшення,
якi сприяють успішному управлiнню організацією [4].

Кoнсалтинг неoбхiдний пiдприємству для тoгo, щoб oтримати
oб’єктивну оцінку i характеристику будь-яких процесів дiяльнoстi абo
системи управлiння в цiлoму. Так як кoнсультант не залежить від ввутрішньої
структури oрганiзацiї, він здатний прoвести незалежне дoслiдження й надати
рекoмендацiї з реoрганiзацiї процесів абo виявити вузькi мiсця управлiння
та дoдаткoвi мoжливoстi для рoзвитку бiзнесу.

Гoлoвнoю метою консалтингової дiяльнoстi є поширення та впрoвадження
у вирoбництвo сучасних досягнень науки, техніки i технoлoгiй, надання
товаровиробникам та населенню дорадчих пoслуг iз питань менеджменту,
маркетингу, застoсування сучасних технологій та рoзвитку соціальної сфери,
пiдвищення рівня знань i вдосконалення практичних навичок ведення
прибуткoвoгo гoспoдарства.

Найважливiша функція консалтингових формувань пoлягає в тoму, щoб
навчити вирoбникiв тoварiв та пoслуг приймати самoстiйнo рішення з
господарської дiяльнoстi за ринкових умoв. Таким чинoм, консультування
не прoстo дoведення інформації дo тoварoвирoбникiв; консультування – це
складна специфічна система, щo реалізує форми i методи управлiнськoї та
навчальнoї дiяльнoстi.

Гoлoвне завдання консалтингової дiяльнoстi, консультативної агенції
чи кoнсультанта у сферi підприємництва – дoпoмoгти клiєнту у впрoвадженнi
нoвoвведень iз тим, щoб забезпечити iннoвацiйний рoзвитoк йoгo бiзнесу.

Дo oснoвних функцiй, щo трактують кoнсалтингoву дiяльнiсть,
належать:

- прийняття завдань щoдo опрацювання інформації від клiєнта;
- пoсередництвo в передачi важливої та специфiчнoїi нфoрмацiї;
- допомога у прийняттi управлiнських рішень керiвництвoм;
- надання релевантнoї iнфoрмацiї, щo зменшує ризик;
- передача спецiальних знань iз метою вдосконалення прoцесiв;
- виявлення прoблем та надання порад щoдo пoлiпшення дiй;
- допомога в засвoєннi певних знань (наука);
- кoнсультування,щoдoпoдальшoгoрoзвиткубiзнесу(oсвiта) [3].
Тiльки ефективне управлiння дoзвoляє підприємству слідувати бiзнес-

цiлям, рoзвивати i впрoваджувати стратегiї, рацioналiзувати прoцеси та
oптимiзувати управлiння ним.



146

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

Надання кoнсультацiйних пoслуг, взаємодія з клiєнтами пoвиннi
здійснюватись виняткoвo на дoбрoвiльнiй oснoвi на засадах навчання,
перекoнання без застосування будь-яких дiй примусoвoгo характеру
(адміністративний вплив, рoзпoдiл матерiальних ресурсiв, фiнансiв,
iнспектування, кoнтрoль тoщo).

Кoнсалтингoва агенцiя – oрганiзацiя, щo намагається дoсягти змiн у
напряму, який вoна вважає бажаним для вирoбникiв [4].

Кoнсалтингoва агенція призначена дoпoмагати вирoбникам дoсягати їх
власних цiлей більш успiшнo, наприклад, у вибoрi мiж системою виробництва
з високим (середнiм) прибутком i високим ризикoм та системою з низьким
прибутком i невеликим ризикoм. Вибiр власних цiлей має переважати, коли
цiннoстi відіграють важливу роль у прoцесi прийняття рiшень.

Вiддача від інвестицій у консультування частo є висoкoю, як щo
консультування та дoслiдження добре oрганiзoванi i скooрдинoванi.

Кoнсультантами пoвиннi бути висoкoквалiфiкoванi фахiвцi, якi
спецiалiзуються на наданнi консалтингових пoслуг iз управлiння
iнвестицiйнoю, маркетингoвoю, фінансовою дiяльнiстю, менеджменту
персoналу, юридичнoгo oбслугoвування, якoстi i безпеки продуктів
харчування, землевпoрядкування та з iнших прoблем вирoбництва. Це пoвиннi
бути дoсвiдченi працiвники всіх рівнів управлiння, спеціалісти наукoвo-
дoслiдних i прoектнo-технoлoгiчних, наукових устанoв, педагoгiчнi
працівники навчальних закладів oсвiти, спеціалісти маркетингових служб
сервiсних фoрмувань, консалтингових фірм тoщo [4].

Спецiалiсти консалтингових фoрмувань, oкрiм прoфесiйнoї майстернoстi,
мають вoлoдiти метoдами ведення консалтингової дiяльнoстi –
iнфoрмування, навчання та консультування при впрoвадженнi нoвoвведень.
Вoни пoвиннi вміти прoвести аналiз існуючих у кoмпанiї бiзнес-прoцесiв,
рoзрахувати i oцiнити ефективність від упрoвадження нoвoгo iнфoрмацiйнo-
технiчнoгo рiшення, викoнати планування прoекту, прoвести
впрoвадження,забезпечити підтримку та безперервну оптимізацію в прoцесi
йoгo викoристання.
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В умовах сучасного курсу зовнішньої політики України на
євроінтеграцію, покращення іміджу нашої держави у світовому соціокультур-
ному просторі набуває особливої актуальності. Відтак, від трансформацій
нашої держави залежить якою буде репутація України закордоном, у свою
чергу позитивний чи негативний імідж України на світовій арені є
визначальним фактором рівня її впливовості у світі та каталізатором її
розвитку загалом.Саме тому, сьогодні ключовою задачею повинно стати
дослідження ролі культурних чинників у формуванні позитивного образу
Української держави та виокремлення їх як одних із основних інструментів
для формування іміджу загалом.

Метою даної доповіді виступає аналіз культурного фактору у становленні
та розвитку міжнародного іміджу України в межах Європейського Союзу.
Хронологічними рамками для даного дослідження є період із проголошення
Україною незалежності, тобто, з 1991 р., й до сьогодні.

Дане дослідження було проведено на теоретичному рівні. Під час
підготовки доповіді використовувались загальнонаукові методи, а саме:
аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння та узагальнення.

Сьогодні у сучасних міжнародних відносинах однією із головних умов
успішної співпраці держав поряд із економічно-політичним співробітництвом
виступають культурні зносини міжнародних акторів. Вироблення ефективної
стратегії з покращення іміджу України у світі неможливе без урахування
соціокультурних тенденцій нашого суспільства. Це дає підставу припустити,
що шляху до євроінтеграції України стоїть багато чинників, які необхідно
виділити та дослідити. До основних результатів виконаної роботи можна
віднести наступні тези:

- під час даного дослідження проаналізовано основні поняття, що
використовуються у сфері іміджетворення;
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- визначено ряд елементів іміджу держави, з яких складається загальна
зовнішня картина, виявлено взаємозалежність внутрішнього іміджу держави
із зовнішньополітичним образом;

- у доповіді аналізуються основні джерела судження про Україну у
міжнародній спільноті, зокрема, за такими сферами, як політично-
економічна, культурна, освітня, туристична. Велика увага надається
дослідженню етнічних стереотипів про українців серед європейського
суспільства. Даний аналіз сформований за особистісними критеріями, якими,
на думку іноземних респондентів, наділені українці, а також за повідомленнями
ЗМІ про Україну. Виділяється характер, зміст та періодичність таких
повідомлень: розглядається інформаційне навантаження, яке несуть в собі
новини; досліджується питання щодо тематики новин про Україну (позитивна
чи негативна);

- розглянуто сучасні позиції України у міжнародних рейтингах,
проаналізовано їхній вплив на становлення думки міжнародної спільноти;

- досліджено можливі шляхи покращення іміджу України на
європейській арені, запропоновано можливі інструменти коригування іміджу
України з використанням сучасних культурних надбань: публічної дипломатії,
twitter-дипломатії, активних інформаційних та PR-кампаній, а також шляхом
налагодження контактів та подальшого співробітництва із світовими ЗМІ.

Таким чином, проведене аналітичне дослідження дозволяє прийти до
висновку, що сучасні процеси культури неминуче впливають на діяльність
України та творення її образу у світі. Аналіз сучасних позицій України у
міжнародних рейтингах, а також аналіз думок громадян Європейського
Союзу про Україну та про українців загалом, дають підстави стверджувати
про те, що це є елементами у механізмі розвитку іміджу України на шляху
європейській інтеграції. Сучасні комунікаційні культурні надбання повинні
стати важливою ланкою у створенні дієвої іміджевої стратегії при
інтегруванні України до лав Європейського Союзу.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗМІ
У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Комарницька Людмила Анатоліївна,
здобувач Інституту проблем

сучасного мистецтва НАМ України

Сучасна культура існує та розвивається в інформаційну епоху, у якій
свідомість людина перебуває у двомірному світі – реальному та
кіберреальному (або віртуальному). Таке існування обумовлено стрімкою
еволюцією засобів масової комунікації (ЗМК), засобів масової інформації
(ЗМІ) та соціальних мереж в інтернеті, що існують за своїми правилами та
нормами. Кіберрельність по своїй структурі плинна, нестійка та швидко
мінлива система комунікації. Відсутність ригідної соціальної ієрархії у такій
системі робить її привабливою для користувачів мережі. Інформація, яка
потрапляє у неосяжну кіберреальність, творить певну картину світу та формує
ставлення до неї. Часто інформація носить маніпулятивний характер, що
спотворює реальність та провакує хворобливі напругу та зіткнення. Таке
зіткнення у кіберреальності несе загрозу безпосередній реальності, стираючи
межу між уявним, вигаданним та реальним станом речей. Режим суспільства
«online» відкриває двері суцільному потоку інформації з постійним обміном
думками і враженнями. Віртуальний світ імітує модель колективного розуму
з необмеженим доступом до чужого досвіду, ідей і знань. ЗМІ налаштовані
на пропаганду певної ідеології або типу поведінки формують негативну
свідомість суб’єкту, яка не розрізняє вигадане від фактичного. Відбувається
імплозія смислу у засобах комунікації.

Процес розчинення та зникнення смислу описав французький філософ
Жан Бодріяр у роботі «Симулякри та симуляція». Він пише, що людина
перебуваємо у світі, в якому все дедалі більше інформації і все дедалі
меньше смислів. Інформація розчиняє смисл і розчиняє соціальне в чомусь
схожому на туманність, призначеної зовсім не для проростання чогось
нового, а, навпаки, для тотальної ентропії. Таким чином, засоби інформації
– це двигуни не соціалізації, а, як раз навпаки, імплозіі соціального в масах.
Ми всі стаємо співучасниками інформаційного міфу, позбавленого смислу,
але все-таки стійко віримо у його рушійну силу та непохитну істину. Які
причини виникнення такої ситуації? Інформація пожирає власні змісти. Вона
пожирає комунікацію і соціальне. І це з двох причин:
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- замість того щоб стимулювати комунікацію, інформація вичерпує
свої сили на інсценування комунікації. Замість того щоб продукувати смисл,
вона витрачає свої сили на інсценування смислу. Перед нами добре відомий
велетенський процес симуляції. Непрямі інтерв’ю, слова, телефони для
слухачів, участь в усіх напрямках, словесний шантаж: «Це стосується вас,
подія – це ви тощо.» Дедалі частіше інформацію заполонює оцей різновид
примарного змісту, гомеопатичного транспланта, сторожкого сну комунікації.
Комунікація і соціальне функціонують у замкненому колі, як приваба –
з якою пов’язана сила міфу. Вірування, віра в інформацію пов’язані з цим
тавтологічним доказом, який система надає про саму себе, дублюючи в
знаках невловну реальність;

- за цим надмірним інсценуванням комунікації ЗМІ, інформація
посилено домагається непереборної деструктуризації соціального. І це лише
макроскопічне розширення імплозії смислу на мікроскопічному рівні знака.
Останню слід проналізувати, виходячи з формули Маклюена medium is
message (медіум – це повідомлення), можливі висновки з якої ще делеко не
вичерпано. ЇЇ смисл полягає в тому, що всі значення смислу поглинаються
єдиною домінуючою формою медіуму. Один лише медіум є подією – хоч
би які були змісти, чи то такими що, що відповідають нормі, чи то
підривними. За межами смислу постає зачарування, що є результатом
нейтралізації та імплозії смислу. За межами горизонту соціального постають
маси – результат нейтралізації та імплозії.

Головне сьогодні – оцінити цей подвійний виклик смислу, кинутий
масами та їхнім мовчанням (котре зовсім не є пасивним опором) – виклик
смислу, що походить від ЗМІ та іхнього зачарування. Усі спроби, маргінальні
та альтернативні, воскресити якусь частку смислу, виглядають порівняно з
цим як другорядні.

Цілком очевидно, що в цьому заплутаному об’єднанні мас та ЗМІ
криється якийсь парадокс: чи це ЗМІ нейтралізують смисл та продукують
«безформну» (або інформовану) масу, чи це маса переможно опирається
засобам інформації, відхиляючи або поглинаючи без відповіді всі
повідомлення6 що їх ті продукують [1, с. 117–127]?

Або мас-медіа перебувають на боці влади в маніпулюванні масами, або
вони на стороні мас в ліквідації смислу, в насильстві, яке чиниться щодо
смислу, та в зачарування? Такими питаннями по Бодрійяру задається група
художників у своїй медіа акції «Софія Київська» 2013 (Т. Войтович,
Д. Кравець, М. Олексієнко, Іванна-Катерина Яківна). Збираючи підписи «за»
підтримку знесення історичної культової споруди, художники демонструють
спотвореність поняття громадська думка, яким чином воно продукується і
його симулятивну природу. Здійснюючи соціальний тролінг в міському
середовищі, художники переходять від спостереження за соціальними
процесами до безпосередньої дії на соціальне тіло. Мистецтво
пересувається від трансляції художньої рефлексії до соціальної комунікації,
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і робить реакцію соціуму на художній акт частиною самого твору. ЗМІ
транслюють смисли, які не піддаються контролю або логічному
осмисленню. Відсутність їх критичного сприйняття провокує соціальні
загострення і катастрофічні наслідки аж до саморуйнування системи.

Співвідношення глобального і локального в епоху гіперінфляції образів
та інформаційних «бульбашок» призводить до вироблення певної тактики
творчості. Візуальна мова нового покоління українських художників виникає
в мультикультурному середовищі, в період рясних мережевих комунікацій
та насичених маршрутів подорожей, враховуючи та використовуючи ЗМІ як
засіб творчого методу.
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Створення та формування інституційних репозитаріїв – відкритого
доступу до наукової інформації, підтримують сьогодні майже всі вищі
навчальні заклади. Найчастіше саме на університетську бібліотеку покладено
важливу місію пропагувати відкритий доступ як спосіб поширення знань
заради розвитку науки та освіти. Питання набору послуг, які пропонує
університет членам своєї спільноти для управління й поширення електронних
матеріалів, створених інституцією та її членами, організаційне зобов’язання
керувати цими електронними матеріалами, включаючи довготермінове
зберігання, якщо потрібно, а також організацію, доступ чи поширення до
них є предметом досліджень вітчизняних науковців та практиків бібліотечної
галузі: Т. Ярошенко, Л. Г. Бакуменко, Н. Стрішенець, В. Бєлінської, Н. Мороз
В. Білоус, Н. Пасмор, Н. Фролової, Л. Катаєвої тощо [1; 2; 3; 4; 5; 6].
Репозитарій вони розглядають як сховище, або місце в якому зберігаються
і оновлюються будь-які данні, найчастіше представлені у вигляді файлів і
доступні для подальшого розповсюдження через Інтернет електронні
зібрання, що збирають і зберігають інтелектуальний доробок
університетської спільноти. Інституційний репозитарій – електронний архів
для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та
надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що
проводяться в установі.

Інституційний репозитарій Київського університету імені Бориса
Грінченка призначений для накопичення, систематизації та зберігання в
електронному вигляді інтелектуальних продуктів наукового загалу
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університету і його поширення у світовому науково-освітньому просторі.
Це відкритий ресурс, розміщений на сервері Університету, який передбачає
реалізацію наступних завдань: створення організаційної, технічної,
інформаційної інфраструктури інституційного репозитарію університету для
розвитку та поширення наукових публікацій у відкритому доступі, збільшення
впливу наукових досліджень Університету шляхом забезпечення вільного
доступу та розширення аудиторії їх користувачів (науковців, студентів,
викладачів); накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення
довготривалого, постійного та надійного доступу до наукових досліджень
професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів, аспірантів
та докторантів Університету; забезпечення середовища, що дозволяє
науковим підрозділам університету, аспірантам, докторантам, співробітникам
та студентам легко розміщувати наукові дослідження в електронній формі у
надійний та добре організований архів і стимулювати та забезпечувати
відкритий доступ до їх наукових досліджень. Перевагами репозитарію є те,
що він функціонує в програмному забезпеченні EPrints 3, і дозволяє
переглядати матеріали за роками, темами, університетськими підрозділам,
авторами, слідкувати за статистикою використання публікацій. Зокрема,
станом на кінець 2015 р. кількість публікацій в інституційному репозитарії
становила 3159. Інституційний репозитарій Університету зареєстровано в
українському харвестері й Google Академії, представлено 810 публікаціями
науково-педагогічних співробітників, що дає можливість мати вільний
доступ до всіх публікацій репозитарію і бачити індекси цитування авторів та
відповідних статей. А у міжнародному реєстрі відкритих архівів OCLC
WorldCat вміщено 2543 публікацій з вільним доступом до повнотекстових
документів. На сайті університету у розділі «Ресурси» виокремлено сторінку
Е-середовище з якої можна перейти до ресурсів та сервісів Київського
університету імені Бориса Грінченка. Зокрема, доступні з зовнішньої мережі
Е-портфоліо, електронний каталог, електронне навчання, сертифіковані
електронні навчальні курси, підвищення кваліфікації, Microsoft IT Academy,
Вікі, Вулик, інституційний репозитарій, вебінари, електроні видання, наукові
доробки магістрантів, наукові конференції та семінари, база магістерських
робіт та перевірка на плагіат. З внутрішньої мережі доступні електронний
репозитарій, електронне тестування, база магістерських робіт.

Таким чином, інституційний репозитарій Київського університету імені
Бориса Грінченка є засобом довгострокового зберігання цифрових матеріалів,
сприяє інтеграції української науки в глобальний інформаційний простір, має
свої особливості і переваги.
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Сфера навчання на базі сучасних ІТ-рішень охоплює велику кількість
різноманітних теорій, моделей, методів і стратегій, пов’язаних з відповідними
технологіями, науково-освітніми системами й середовищами. Інноваційні
інформаційні технології, до яких відносяться й технології навчання, є одним
з основних класів технологій, на якому базується сучасний підхід до
організації безперервного масового навчання з високим ступенем
індивідуалізації надання навчальних послуг [1, 18].

Сучасний педагог плануючи процесс викладання для студентів
необхідного матеріалу ставить за мету вирішення наступних задач:

- поліпшення знань студентів з теми;
- поліпшення розуміння теми;
- поліпшення уміння мислити;
- допомога студентові адекватно оцінити тему;
- поліпшення комунікаційних навичок студента;
- поглиблення інтересів студента до теми.
При рішенні поставлених задач виникає ряд питань, на які педагог шукає

обґрунтовані відповіді:
- якого змісту або яких навичок навчати;
- якого обсягу матеріал узяти для навчання;
- як подати його і в якій послідовності;
- які стратегії маємо використати для передачі змісту;
- як зможемо оцінювати свої досягнення;
- як оцінюватимемо результати навчання.
В реалізації поставлених проблем педагогу на допомогу приходять

інноваційні ІТ-рішення, особливо в системі управління навчанням в сфері
культури. Сучасному студенту, майбутньому менеджеру культурно-
дозвіллєвої діяльності, менеджеру шоу-бізнесу, менеджеру соціокультурної
діяльності цікаво працювати з новими дослідницькими проектами. У цій
роботі ми використовуємо різноманітні джерела. Найцікавішим елементом
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для студентства є власні доробки, робота в блогах й власне інтерв`ю за
допомогою скайпу, спільна робота з студентством з іншої країни. Студенти
навіть бажають створити свій власний блог, в якому розповідати про новації
в дослідженнях на протязі певного періоду. Цікавим для всіх учасників
проекту є можливості он-лайн активно відправлять за допомогою Твіттера
питання, чекати відповідей на них й головне цікавих коментаріїв. Особливо
приваблює молодь тематика, яка носить спірний характер й на яку є різні
точки зору, іноді навіть суперечливі. У таких випадках пропонуємо всім
бажаючим висловити свою точку зору створивши доповідь з відео-
презентаційним зібраним матеріалом.

Ще один інноваційний підхід: для вивчення особистості, яка має вплив
на хід історичних подій, пов’язана з сферою культури студент, вивчивши
зібраний матеріал намагається створити профіль в соціальній мережі від імені
цієї особистості. Це дає можливості розібратися з різноплановими даними,
зробити власні виводи й поділитись ними з однодумцями. На основі зібраних
матеріалів та дискусій головуючий в групі створює посібник – помічник в
навчанні для наступних груп дослідників. Позитивний досвіт від цієї роботи
неодмінно повинен бути доступних в освітянських колах по всьому світу.

Велике різноманіття безкоштовних ресурсів Інтернету – неоцінені
можливості сьогодення. Педагог сучасного навчального закладу в галузі
культури постійно займається своїм професійним зростанням, він постійно
читає блоги, приєднується до мережевих об’єднань й шле твіти для
особисністного розвитку. Він разом з своїми студентами подорожує
віртуально в найцікавіші куточки світу, разом зі студентами створює он-
лайн сховище фото історій, які відбувались у різноманітних віртуальних
подорожах. Педагог готує лекцію, виставляючи її на перегляд до начала
занять й просить підготуватись до практичного заняття, проаналізував дома
теоретичний матеріал. Для контролю розуміння лекційного матеріалу
напередодні студенти висилають у вигляді текстового повідомлення
висновки з вивченого ними матеріалу.

Динамічний й стрімкий розвиток комп’ютерних технологій та наукових
досліджень сприяє активному розвитку освітніх технологій та впровадженню
нових методів в процес навчання [2, с. 132–134]. Педагог-новатор для
реалізації всіх вище описаних підходів користується сучасними освітніми
технологіями: онлайн-курсами (МООС – massive open online course), які
дають можливості слухати лекції викладачів світового рівня, технологією
«Великі дані», яка дає можливість побачити і порівняти, з якими завданнями
у студентів виникають проблеми та простежити, які педагогічні прийоми
найефективніші в роботі, адаптивним навчанням, що базується на самостійній
діяльності молоді за допомогою індивідуальних рекомендацій кожному
студенту, технологією «граючи навчатись» та змішаним навчанням, що
поєднує живе спілкування з педагогом з комп’ютерними інноваціями.

Завдяки можливості індивідуально організувати курс за допомогою
різноманітних онлайн-курсів, адаптувати і поєднати навчання з грою, у
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змішаному навчанні є можливість створити індивідуальну найбільш
ефективну програму навчання [3].
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Ідеологом флешмобу вважається американський соціолог та експерт
з комп’ютерних технологій, автор книги «Розумний натовп» (Smart mob: The
next social revolution) Говард Рейнольд. У своєму дослідженні автор
стверджує, що люди навчились використовувати нові можливості для
самоорганізації і наводить приклади творення або руйнації нових змістів у
Всесвітні павутині.

Головний винахід автора – термін «розумний натовп» і, похідний від
нього, – «миттєвий натовп» (флешмоб). Флешмоб – продукт та симптом
мережевого устрою сучасного суспільства. Дослівно з англійського
(flashmob), перекладається як «спалах натовпу» або «миттєва юрба»,
англійське «mob» (юрба, натовп) з німецької перекладається як: чернь, збрід,
покидьки.

Флешмоб – це навмисно беззмістовна дія ігрового характеру з певними
правилами поведінки. У цьому процесі відсутня ієрархія, учасники не дають
інтерв’ю ЗМІ. Класичні акції флешмобу не мають рекламного характеру та
не насичені політичним, комерційним, релігійним чи ідеологічним
забарвленням. Учасники флешмобу, в жодному разі, не мають створювати
привід для затримання поліцією чи завдавати шкоди навколишньому
середовищу, а також не повинні спілкуватись між собою, залишаючи свої
дії абсолютно анонімними [1].

Серед можливих варіантів особистих мотивацій учасників флешмобу
є: бажання відчути себе вільним від суспільних стереотипів поведінки,
розважитись, справити враження на оточуючих, самоствердитись, бути
причетним до спільної справи, відчути ефект групової психотерапії або ж
емоційну підтримку, знайти нових друзів. Деякі психологи пояснюють
популярність цього явища тим, що, підпорядковане раціональності та логіці,
сучасне життя стомлює людину. Отримавши певні матеріальні блага, вона
все одно не відчуває задоволення. Виникає особлива форма депресії – апатія
до «безбарвного» життя, яка й спонукає до участі в подібних акціях.
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За своїм характером флешмоб нагадує аналогічну практику вуличних
акцій, які були масово розповсюджені на Заході наприкінці 1960-х рр.
Флешмоб позиціював себе як принципово аполітичну акцію, офіційним
завданням якої було розважити себе та інших. Головна мета класичного
флешмобу – здивувати випадкових глядачів, але так, щоб не викликати огиди
або сміху від того, що відбувається. Утримати межу між подивом і сміхом
важко, тому класичний флешмоб – явище доволі рідкісне.

Дебютний київський флешмоб, як зазначає С. Волохов, дослідник теми
вітчизняних перформансів, відбувся влітку 2003 р. в торгівельному центрі
«Глобус». Близько сотні, нічим не прикметних відвідувачів торгівельного
центру, неочікувано оточили ятку з льодяниками, де кожен придбав собі
найбільший льодяник і пішов у своїх справах. А через кілька хвилин всі
опинилися у фойє торгівельного залу, розгорнули солодощі і почали ними
ласувати, дивуючи відвідувачів і персонал «Глобусу». В Україні рух
флешмобу розпочався стрімко і охопив найбільші міста. Але з часом
флешмоб-рух в Україні звівся до мінімуму. Зокрема, наприкінці 2007 р. була
завершена робота сайту Київського флешмобу. Причинами занепаду руху в
окремих містах були: криза гарних сценаріїв та ідей для мобів, недолік часу
або бажання в організаторів, стихійний та неорганізований приплив у рух
людей, незнайомих з правилами, що сприяло перетворенню синхронно
виконаного дійства у мішанину й плутанину. Флешмоб виник у молодіжній
субкультурі й існував як культурний феномен, набуваючи стихійного й
малопередбачуваного характеру. Він породив чимало міських неформальних
об’єднань, які ефективно використовуються в культурному просторі
мегаполісів: графіті (малювання на стінах протестних малюнків) та
бук-кросінг (обмін книгами).

Як зазначає І. Крюков: «Флешмоб приречений на комерціалізацію –
настільки це незвичайне, яскраве і нове явище. А все, що незвичайне та нове,
обов’язково буде з успіхом використовуватись у комерції, рекламі та піарі.
І вже використовується» [3].

Очевидним є факт, що формат флешмобу щосили намагаються
використовувати фахівці у галузі маркетингу, реклами, різноманітних піар- і
політ-технологій. На сьогодні в Україні набувають популярності політ-моби
або соціо-моби – акції з соціальним чи політичним відтінком. Вони є простим,
оперативним і безпечним засобом вираження громадської думки, або
способом залучення уваги до певних проблем.

Як зазначає дослідниця М. Шишкіна: «Серед учасників флешмобу
достатньо цінується культура індивідуалізму, свобода особистості та
креативність, серед них існує потреба спілкування на рівні колективного без
свідомого. Така спільнота унікальна тим, що вона не потребує лідера, кожен
індивідуум самостійно відповідає за свої дії. І до того ж, кожен з учасників
має певний потенціал для лідерства [5].

Безперечно, флешмоб – це ігрове дійство, тому що він надає
можливість відійти від повсякденності та дозволити собі бути задіяним у



161

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

просторі гри та абсурду. Функція гри, у просторі якої існує флешмоб, – іронія,
провокація, розхитування певних канонів, але без претензії на їх знищення
або виходу за межі встановленої законності, демонстрація «дивного». Отже,
це спроба в ігровій формі отримати нетривіальний життєвий та естетичний
досвід.

У сучасній культурній ситуації, яка характеризується розвитком
культури споживання й культури індивідуалістичної свідомості, процесами
глобалізації, з’являється потреба людей об’єднуватися шляхом створення
нових технологій, однією з яких є така форма перформансної комунікації як
флешмоб.
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РОЛЬ МАС-МЕДІА У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ
(У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ УМБЕРТО ЕКО)

Сабадаш Юлія Сергіївна,
доктор культурології,

професор кафедри культурології
та інформаційної діяльності

Маріупольського державного університету

Досліджено, на прикладі праць У. Еко, роль мас-медіа у популяризації
масової культури. Зазначено, що відомий італійський вчений приділяв велику
увагу питанням інформаційної революції, проблемам масової комунікації
та впливу мас-медіа на масову культуру. Наголошено, що У. Еко пропонував
не сприймати масовізацію культури як неминуче зло, бо мас-медіа – це
невід’ємна частина сучасного життя суспільства. Зазначено, що на даному
етапі багато засобів масової комунікації беруть участь у культурному
процесі, тому культура у пошуках нових шляхів розвитку повинна
використовувати всі можливості засобів масової інформації.

19 лютого 2016 р. помер один з найвидатніших письменників
сучасності, визнаний вчений (філософ, медієвіст, семіотик, спеціаліст з
масової культури, мистецтвознавець) – Умберто Еко.

Віддаючи належне цій непересічній людині і вченому, до речі у своїх
попередній публікаціях ми неодноразово звертались до його творчої та
наукової діяльності [1; 2; 3], зазначимо, що У. Еко приділяв велику увагу
питанням інформаційної революції, проблемам масової комунікації та впливу
мас-медіа на масову культуру – саме цю тему його досліджень ми спробуємо
розкрити в цих тезах.

З кін. 50-х рр. У. Еко опиняється в епіцентрі дискусії, що розгорнулася
в Італії, стосовно масової культури та ролі мас-медіа в її популяризації. Його
роботи, опубліковані в той час, вважаються класичними, позаяк більшість з
них лягли в основу так званої «філософії масової культури», до того ж вони
дають уявлення про естетичну і соціальну позицію самого У. Еко. Одна з
найперших і в той же час найвідоміших робіт У. Еко щодо проблем масової
культури, присвячена ставленню «Апокаліптичних і інтегрованих
інтелектуалів» (Apocalittici е integrati, 1964) [4] до масових комунікацій і
масової культури, а в 1977 р. У. Еко написав до неї «постскриптум» –
«Апокаліпсис відкладається» (Apocalypse Postponed) [5].
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Європейськими інтелектуалами масова культура була сприйнята
насамперед як результат «американської культурної агресії», що привела не
тільки до пропаганди американського способу життя і заокеанських
цінностей, але й до стандартизації й гомогенізації європейських національних
культур. У. Еко пропонував не сприймати масовізацію культури як неминуче
зло, але й не впадати в життєрадісну апологетику: мас-медіа – це невід’ємна
частина сучасного життя суспільства, і завдання інтелектуалів полягає в тім,
щоб аналізувати її й брати активну участь в раціональному творчому
впровадженні, а не пасивно спостерігати і нарікати. Самого У. Еко цікавить у
феномені «культурної індустрії» майже все: від процесу виробництва до
кінцевої стадії – споживання, результати та ефекти впливу на маси.

За допомогою дюжини енциклопедичних словників, У. Еко спробував
з’ясувати що таке культура. Результат його вразив: не тільки тому, що всі
визначення були різні, але й тому, що вони були далекі від концептуальної
ясності. Єдине, що поєднувало всі енциклопедії, – це акцент на естетичному
аспекті культури й ролі в ній освічених людей. Еко вважає, що справжня
культура – це завжди контркультура, тобто «активна критика й перетворення
існуючої соціальної, наукової або естетичної парадигми» [5, с. 124]. Звідси
випливає й визначення інтелектуала – людини, що здійснює цю критичну
функцію поза залежністю від її соціального статусу, роду діяльності й освіти.
Введення ж «заборони» на масову культуру аналогічне впровадженню
антидемократичної цензури.

У. Еко дорікає інтелектуалам щодо відсутності аналітичного
дослідження діяльності й ефектів масових комунікацій, їх структурних і
функціональних характеристик. Слід зауважити, що на тезі про перехід
людства на стадію «цивілізації бачення» заснована одна із часто вживаних
форм критики масової культури. Проте, звертаючись до минулого, У. Еко
стверджує, що сам по собі спосіб «просвітництва» мас за допомогою
картинок, а не книг, тобто спрощення сприйняття змісту повідомлення існував
уже в епоху Середньовіччя. Так, собор з його візуальною логікою заміняв
тисячам християн священні книги і являв собою універсальну модель світу.
І взагалі, архітектура завжди була засобом масової комунікації й мала
здатність переконувати й пропагувати ідеї не менше, ніж сучасні мас-медіа
[6, с. 236–238].

Це дає підстави У. Еко стверджувати, що «середньовічній собор був
ніби постійною незмінною телепрограмою, що давала народу все необхідне
і для буденного, і для потойбічного життя» [7, с. 1]. Книги ж відволікали від
базових цінностей, заохочували зайву інформованість, вільне тлумачення
Писання, а часом і нездорову цікавість. Згідно з висновками М. Маклюена
(«Галактика Гуттенберга», 1962), винахід друку обумовив розвиток лінійного
способу мислення, але з кін. 60-х рр. ХХ ст. його змінює прогресивне і
глобальне сприйняття – гіперцепція – через образи телебачення та інш.
електронних засобів. ЗМІ досить швидко встановили, що суспільство
орієнтоване на зоровий образ, який веде до занепаду грамотності. Додам,
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що ЗМІ підняли на щит цей занепад словесності саме тоді, коли з’явились
перші комп'ютери – знаряддя для створення й трансформації образів. Але
також відомо, що перші комп’ютери виникли як засоби писемності. «Якщо
телеекран – це вікно у світ явищ в образах, то дисплей – це ідеальна книга,
де світ виражений у словах і розділений на сторінки» [7, с. 2]. На даному
етапі багато засобів масової комунікації беруть участь у культурному
процесі. Культура в пошуках нових шляхів повинна використовувати всі
можливості засобів масової інформації, при цьому підхід цей повинен бути
ретельно продуманий. Так, наприклад, для вивчення мов краще аудіо-й
відеозапис, Шопен на компакт-диску з коментарями допоможе розібратися
в музиці, а генетику краще викладати за допомогою гарного науково-
популярного фільму, ніж по підручнику. Не протиставляючи візуальну й
вербальну комунікації, У. Еко наполягає на вдосконаленні і тієї, і ін.

У. Еко передбачає, що у найближчому майбутньому суспільство
поділитися на два класи: тих, хто дивиться тільки телебачення, тобто пасивно
одержує готові образи й готове судження про світ, без права критичного
відбору одержуваної інформації, і тих, хто дивиться на екран комп’ютера,
тобто тих, хто здатний відбирати й обробляти інформацію. Тим самим
починається поділ культур, що існував і в часи Середньовіччя: між тими,
хто здатний був читати рукописи й, виходить, критично осмислювати релігійні,
філософські й наукові питання, і тими, хто виховувався винятково за
допомогою образів у соборі – відібраними й оброблених їхніми творцями.

Отже, прогресивна культурна індустрія, трактована як сукупність
історичних умов, змінила сам зміст поняття «культура». Не намагаючись
більше повернути людство «назад до природи», ми повинні звикнути до нової
ролі людини: не вільної від машин, але вільної у своєму ставленні до них.
Якщо неможливо звільнитися від влади мас-медіа, то існує, принаймні,
можливість волі інтерпретації: можливість прочитати повідомлення по-
іншому [8, с. 138].
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Реалії сьогодення характеризуються стрімким розвитком віртуальних
послуг в функціонуванні базової мережі закладів культури. Саме віртуальна
послуга стає найбільш споживаною серед різних культурних потреб людини.

Так, одне з провідних місць в наданні віртуальної культурно-освітньої,
інформаційної послуги належить електронним бібліотекам, які
характеризуються динамічним розвитком, перспективністю запропонованих
послуг в забезпеченні загального доступу до різноманітних знань та
інформації.

Тема розвитку електронних бібліотек (бібліотечних послуг)
ототожнюють з поняттям віртуальна бібліотека і є предметом активного
обговорення і дослідження вітчизняних науковців, представник бібліотечної
справи і громадськості. Світова бібліотечна спільнота актуалізує питання
щодо розвитку е-книги, іі місця і ролі в сучасному інформаційно-віртуальному
світі.

В контексті вищезазначеного, слід наголосити, що віртуальна послуга
як сучасна складова в процесі функціонування бібліотечної справи не є
активно обговорюваним питанням серед науковців, що в свою чергу
виправдовує наше звернення до Інтернет-джерел для розкриття теми
представленого дослідження.

«Сучасна бібліотека вийшла за межі «статутної діяльності», чи то
пункту видачі книг. Майже дві тисячі бібліотек у різних куточках України
перетворились на центри комунікацій, інтелектуального і соціального
розвитку завдяки ініціативі своїх працівників і підтримці міжнародних
організацій. Сучасний бібліотекар має бути і інформатором, і комп’ютерником,
і піарником. Щоб виживати, треба запроваджувати у бібліотеках сучасні
інформаційні технології» [3].

У науковців, вищезазначені терміни викликають суперечливе ставлення.
Так, досліджуючи інформаційний і телекомунікаційний потенціал сучасних
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бібліотек, Т. Прокошева зазначає, що дані поняття не мають чіткого
визначення. На думку, дослідниці під терміном «електронна бібліотека», з
одного боку, розуміють бібліотеку, яка зберігає свої фонди не на
традиційних, а на різних машинних носіях інформації і має можливість обміну
даними на основі використання різних сервісів Інтернету [4].

Але всіх науковців об’єднує думка, що віртуальна (електронна)
бібліотека є важливою складовою сучасного інформаційного простору.

Віртуальна бібліотека є глобальною тенденцією бібліотечного руху в
світі, функціонування яких дозволяють зробити книгу доступною, підвищити
читацьку активність, збереження і популяризацію друкованих засобів
інформації.

Досліджуючи культурно-інформаційний потенціал сучасної досліджуваного
закладу культури, фахівці з бібліотечної галузі наголошують на перспективності
розвитку і запровадження в діяльність бібліотек – віртуальних послуг,
наголошуючи, що новий інформаційний продукт не замінює традиційні
послуги, а підвищує їх споживчий ефект.

Стрімкий розвиток віртуального світу актуалізував розвиток в
бібліотеках наступних послуг:

- віртуальний фонд – дозволяє залучити значну кількість читачів в будь-
який час і з будь-якого місця;

- віртуальний користувач – дозволить розширити аудиторію бібліотеки
до глобальних масштабів, застосовуючи диференційований підхід (розподіл
за споживчими інтересами);

- мобільний доступ, GPS (Global Positioning System – глобальна
система месцезнаходження) – дозволить зорієнтувати, при необхідності,
читача в реальному місцезнаходженні необхідного інформаційного ресурсу
(адреса, телефон, електронна пошта тощо).

Користуються попитом серед споживачів електронна доставка
інформаційних джерел, електронна реєстрація та підписка, функціонування
міжбібліотечного електронного абонементу [1].

Популярність віртуальних послуг в бібліотечній справі вийшли поза
межі досліджуваного закладу культури. Сьогодення пропонує ряд програм
(навчальних семінарів) з формування віртуального каталогу не тільки
загальнодоступної, а й домашньої бібліотеки.

Так, розробник програми Evernote (електронна база книжкових даних),
Джеймі Рубін, називає віртуальні каталоги – «першим кроком в
«оцифровуванні» власного житла. Автор ідеї пропонує власний спосіб
створення цифрової бібліотеки на основі звичайної колекції паперових книг.

Ідея створення такої програми полягає в процесі впорядкування
домашнього бібліотечного фонду, що на думку автора ідеї дозволить
створити домашню електронну базу даних книг, куди занести всі книги з
короткою анотацією про них і докладним трекінгом кожної книги. Технічні
можливості розробленої бази даних дозволить орієнтуватися в
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бібліотечному фонді, від змісту до місця розташування книги. Авторська
ідея полягає в створенні книжкового каталогу на основі фотознімків [2].

Вище окреслене дозволило нам зробити висновок, що віртуальна
послуга в системі забезпечення функціонування бібліотек є актуальною,
розвиток якої дозволяє сформувати і посилити читацьку культуру серед різних
верств населення. Запровадження віртуальних послуг дозволить підняти
престиж і популяризувати досліджуваним нами заклад культури.
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У сучасному світі, характерними рисами якого є глобалізаційні процеси,
інформаційні технології та доступ до них є одним з найвпливовіших чинників
розвитку суспільства. Відповідно до звіту Міжнародного телекомуніка-
ційного союзу, станом на 2014 р. біля 3 млрд. осіб по всьому світу мають
доступ до Інтернету, а майже 2 млрд. активно користуються соціальними
мережами [1]. Крім того, кількість користувачів Інтернету з кожним роком
зростає, а відповідно до досліджень Комісії ООН з питань цифрових
технологій ця цифра може досягти 7,6 млрд. чоловік вже у 2019 р [1]. Не
дивлячись на потужний розвиток мережі та появу і активну діяльність
різноманітних інтернет-видань, друкована преса, радіо, телебачення та інші
види ЗМІ не втрачають власних позицій. Нині засоби масової комунікації
достатньо швидко проникають  у всі сфери життя людини, і релігія не є
виключенням.

Масштаб їх проникнення в лоно релігійного життя засвідчують сотні
сайтів та сторінки у соціальних мережах представників різних релігійних
конфесій, форуми для віруючих, величезна кількість конфесійних медіа,
місце яких встановлюється та визначається навіть на законодавчому рівні у
деяких країнах світу. Все частіше почали говорити і про такі феномени
сучасності, як «інтернет-церква» та «кіберрелігія». Звичайно, ставлення
людей до цих процесів не є однозначним та варіюється відповідно до
віросповідання. Але сьогодні більшість церков все ж таки визнає важливість
інтерактивної мережі і конфесійних ЗМІ та потребу своєї присутності у них.

Досить довгий час релігійні діячі активно боролися проти Інтернету,
вважаючи його причиною нівелювання культурних та духовних цінностей
людини. Але на даний момент ставлення духовних лідерів і церкви почало
змінюватися. Багато хто з керівників крупних релігійних течій мають власні
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аккаунти у соціальних мережах та ведуть блоги. Подібне віртуальне
спілкування з людьми поступово стає нормою.

Нині Інтернет переповнений релігійними сайтами, і їхня кількість тільки
зростає. Деякі дослідники серед причин цього феномену називають
комунікативні можливості Інтернету, оскільки у багатьох релігій є проблема
географічного розповсюдження або неможливості чи складності віруючих
дістатися до місць паломництва, що є характерним, наприклад, для іудаїзму
чи ісламу.

Втім, ставлення представників різних релігій до такого проникнення
інформаційних мереж не є однаковим. Наприклад, якщо мова йде про іслам
(кількість послідовників якого нині, за даними американської недержавної
дослідницької організації Pew Research Center (PRC), складає 1,6 млрд.
осіб [2]), то тут доволі часто свою роль відіграє несприйняття його
послідовниками досягнень західних країн, у т. ч. і Інтернету. Однак не можна
сказати, що мусульмани є ізольованими від релігійної мережевої комунікації.
Вони достатньо активно користуються Інтернетом з метою пошуку
однодумців, з якими можна було б розділити власні духовні погляди, а інколи
навіть обговорити соціальні та політичні проблеми. Наприклад, у 2015 р.
турецьке управління у справах релігії опублікувало рішення, що адресувалося
мусульманам країни, про гріховність інтернет-піратства. Як наслідок, питання
про допустимість нелегального скачування контенту з мережі стало одним
з найбільш дискусійним не тільки серед мусульман, а й серед прибічників
інших релігій. Мусульманські лідери також не поступаються ін. релігійним
діячам по активності в мережі. Підтвердженням цього є Алі Хаменеї –
верховний політичний та духовний лідер Ірану, який має одразу два офіційні
сайти, перший з яких присвячений державним справам, а другий – його
духовній діяльності. Він регулярно ділиться з народом своїми думками про
нові реформи, релігійні питання та ін. зміни у політиці та духовному житті
країни [3].

Трохи по-іншому виглядає ситуація у християнстві, релігії, що за даними
РRC налічує нині 2,2 млрд. послідовників [2]. На сьогоднішній день в
Інтернеті нараховується значна кількість релігійних сайтів різних конфесій
та напрямків. У багатьох традиційних ЗМІ з’явилися власні електронні версії
в Інтернеті, завдяки чому доступ до офіційної інформації став значно
оперативнішим та простішим. На зміну опору проникненню Інтернету у
релігію, що спостерігався серед духовних лідерів тривалий час, поступово
прийшло розуміння і усвідомлення неминучості цього процесу. Ще у 2005 р.
своє офіційне ставлення до цього висловив Ватикан у особі тодішнього Папи
Римського Івана-Павла ІІ, який у своєму посланні, присвяченому
Всесвітньому дню суспільних комунікацій, закликав «не боятися нових
технологій». Папа Бенедикт XVI своє апостольське послання на 47-у річницю
святкування взагалі присвятив соціальним мережам, обравши тему
«Соціальні мережі – ворота істини та віри. Нові простори євангелізації».
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Також Папа Бенедикт XVI мав власний мікроблог у соціальній мережі Twitter,
хоча і приєднався до нього одним з останніх серед інших релігійних діячів.
Нинішній Папа Франциск також має сторінку у цій мережі, число читачів
якої вже сягає 8,8 млн. осіб [5].

Найбільш активними прибічниками того, що Інтернет – це місце
духовних зустрічей, є буддисти, кількість яких налічує 500 млн. чоловік [2],
оскільки згідно з цією релігією реальність світу є ілюзорною. Саме це є
причиною того, що буддистські монахи вважають Інтернет-активність
абсолютно природньою. Духовний лідер тибетських буддистів Далай-лама
XIV взагалі є найбільш популярним релігійним діячем серед користувачів
Інтернету. Число читачів його сторінки у Twitter нині перевищує 12,5 млн.
чоловік [4]. Кожний його запис у мікроблозі отримує більше 1000 ретвітів
(дублювання повідомлення) за перші години після появи. Крім того, у Далай-
лами також є офіційний сайт, де можна дізнатися інформацію про його
лекційні тури, записатися на аудієнцію, знайти тексти молитов та інші корисні
матеріали.

Для кін. ХХ – поч. ХХІ ст. характерною рисою релігійного життя є
поява та поширення нових релігійних рухів, чому не в останню чергу сприяв
розвиток та вплив технологій та засобів масової комунікації. Не зважаючи
на те, що більшість з цих рухів з’явилися до масового впровадження
Інтернету, пропагована ними мобільність та відкритість передбачає як
найширше використання можливостей сучасних інформаційних технологій.

В Україні через власні офіційні сайти свою просвітницьку діяльність
здійснюють представники різних конфесій: від Української Православної
Церкви до язичників та представників різноманітних харизматичних рухів і
неорелігій. Крім того, паралельно з цим досить активно розвиваються
релігійні інтернет-видання.

Таким чином, на сьогоднішній день Інтернет загалом і соціальні мережі
зокрема стали важливим засобом масової комунікації, яка проникає у всі
сфери суспільного життя, включаючи релігію. Навряд чи зараз можна
говорити хоча б про часткове перенесення релігійних практик у віртуальну
реальність, хоча така тенденція вже має місце. Навіть найновітніші технології
не можуть зруйнувати традиції та практики, що складалися протягом багатьох
століть, та замінити живе спілкування віруючих між собою та зі своїми
духівниками. Але нині представники різних релігій світу визнають, а деякі
навіть сприяють, використанню новітніх інформаційних технологій і власним
прикладом демонструють можливість їх включення в сучасну практику
релігійної комунікації.
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культури і мистецтв

Процес бурхливого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій,
що відбувається в останнє десятиліття, все більше привертає увагу з боку
сучасного культурологічного знання. Такі широко розповсюджені в даний
час терміни, як «соціальна мережа» і «віртуальність» стали надбанням
буденної свідомості людини і метафорою сучасності, що дає підстави
визначити контури реалій культурного порядку, з якими зіткнулася людина в
ХХI ст.

Одним з найбільш поширених та істотних культурних артефактів
сучасності є комп’ютерні соціальні мережі, які впливають не лише на окремі
сторони способу життя людей, а й торкаються фундаментальних основ
самого життя людини, формують віртуальний модус буття, породжують
нового суб’єкта культури. Розглядати комп’ютерну соціальну мережу лише
як похідну розвитку інформаційно-комунікаційних технологій неправомірно.
Такі сайти, безперечно, є супровідним явищем Інтернету, черговим технічним
досягненням людства, проте вони виникли не лише в результаті технічного
прогресу, а й завдяки світовідчуттям і світогляду сучасної людини.

Будучи об’єктивним та універсальним засобом, який знаходить
застосування в багатьох сферах життєдіяльності людини, комп’ютерні
соціальні мережі перетворилися на надгалузеву технологію, задіяну майже
у всіх сферах культури. Однак ці сфери не можна розглядати як щось, що
належить виключно світу техніки, вони настільки глибоко проникли в життя
людей, вплелися в саму тканину її повсякденності, що вичленувати їх із
загального світоглядного та культурологічного контексту вже неможливо.
Тому сьогодні важливо визначити соціально-культурну роль феномена
комп’ютерної соціальної мережі як провісника майбутнього техногенної
цивілізації, його вплив на зміну сутності і буття людини, вплив на культуру та
виникнення нових субкультур.

Центральна роль, яку відіграють комп’ютерні соціальні мережі в
процесі віртуалізації сучасної культури, інакше ставить питання причин і
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підстав величезної популярності подібних сайтів, глибокої залученості
великої кількості користувачів різного віку і професій в нову форму
міжсуб’єктної взаємодії, тривалого перебування в електронному просторі.
При цьому можливості сайтів соціальних мереж повинні оцінюватися в якості
важливого, але другорядного фактора масштабної експансії даного
феномена в життєвий простір індивіда.

Крім того, інтенсивний процес інформатизації та автоматизації всіх
сфер людської діяльності (електронні гроші, мобільні пристрої, портативні
комп’ютери, Інтернет-магазини, відеоконференції, електронна форма послуг
тощо) звужує поле прийняття самостійних рішень, змушуючи людини
адаптуватися до змін шляхом активного освоєння інновацій. Подібно до
того, як в XIX ст. після першої науково-технічної революції люди, які не
вміють читати, виявилися на узбіччі громадського життя, так і сьогодні, у
другому десятилітті XXI ст., індивіди, які не володіють елементарними
навичками роботи з мобільним телефоном, комп’ютером, не мають доступу
до Інтернету і не зареєстровані в соціальній мережі, ризикують опинитися
на периферії культурно-історичного процесу. Оволодіти інформаційними
технологіями і грамотно використовувати їх стало неминучою вимогою часу,
життєво важливою метою людини, якщо вона не хоче перебувати в ролі
аутсайдера, оскільки технологічні інновації кардинально перетворюють не
лише способи взаємодії людей, організацію праці, роль системи освіти,
економічну і політичну сфери, а й безпосередньо впливають на саму людину,
середовище її проживання, механізми соціалізації. Таким чином, сучасна
людина певною мірою позбавлена вільного вибору в питанні використання/
ігнорування тієї чи іншої технології, їй доводиться жити у вузьких межах
«технотронного суспільства» (З. Бжезинський) і робити те, що задано і
наказано, у т. ч. бути користувачем соціальної мережі. Однак тут важливо
усвідомити, що існує загроза інформаційної нерівності, коли частина людей
з різних причин виявиться поза масовою технологією (технічна
неграмотність, технофобія, елементарна відсутність технології).

Узагальнюючи вищевикладене, варто відзначити, що в даний час ми є
свідками формування нового способу соціокультурного буття індивіда, що
вкладається в межі масштабного процесу віртуалізації сучасної культури.
Виходячи з того, що зміст процесу віртуалізації культури не зводиться
виключно до маніпуляцій в межах новітніх IT-розробок або медіа-
середовища як обов’язкових компонентів, то віртуалізацію таких сфер
соціальної реальності як економіка, політика, мистецтво, наука і віртуалізацію
приватного буття індивіда, реалізовану з допомогою соціальної мережі, слід
розуміти як взаємопов’язані явища одного порядку, що істотно змінюють
соціальну та духовну природу людини. Основна відмінність полягає в тому,
що в першому випадку превалює соціальна симуляція, а в другому йдеться
про панування технологічного механізму підміни автентичних зразків.

Отже, ком’ютерні соціальні мережі відіграють важливу роль у процесі
віртуалізації життєвого простору людини, масштаб і форми прояву якого
свідчать про універсальність і стійкість даної тенденції в сучасній культурі.
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старший викладач

Нині українська наука стоїть на порозі нового етапу свого розвитку.
Євроінтеграційні процеси, що неминуче сприятимуть реформації всіх галузей
економіки країни, безумовно торкнуться і наукової спільноти. Перш за все,
вектор має бути зміщений із кількісного до якісного підходу до проведення
наукових досліджень, що неодмінно має знайти своє відображення в
унікальності наукової продукції (монографій, статей, тез, звітів, рукописів
кваліфікаційних робіт тощо). Особливо стає важливим встановлення таких
соціальних пропорцій в основних характеристиках персоналу організацій, які
сприяють її зростанню і розвитку, у т. ч. за рахунок залучення та закріплення
в кадровому складі професійно підготовлених молодих фахівців. Це
актуалізує проблему їх адаптації в сучасній організації, пошуку нових
управлінських засобів, методів і технологій її успішного здійснення.

Якість наукової діяльності є багатовимірною функцією, яка повинна
охоплювати всі її види і напрямки, приділяючи особливу увагу кваліфікації
персоналу та ефективності виконання науково-дослідних робіт, на високому
рівні підготовки наукових кадрів, якості інфраструктури. Для здійснення
оцінки ефективності наукової праці важливими виступають класифікація і
систематизація складових діяльності наукових фахівців. Серед можливих
універсальних засобів конструктивного опису об’єктивних критеріїв
результативності праці є онтологія, тобто спроба всеохоплюючої і детальної
формалізації області знань за допомогою концептуальної схеми.

Предметною областю є термінологія, яка охоплює всі види діяльності
майбутнього вченого. Були виділені основні об’єкти, що виступають
базовими компонентами діяльності науковців і складають основу онтології.
Це діяльність науковця і його потенціал. Діяльність науковця – наукова
(виконання науково-дослідних робіт, захист дисертацій, публікації, участь у
наукових форумах тощо) та науково-педагогічна (навчальна робота,
керівництво навчальною практикою, видання навчально-методичної
літератури). Потенціал науковця, кваліфікаційний потенціал (наукове звання,
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науковий ступінь, дипломи, стипендії). Створена онтологія є формалізованою,
універсальною, що адекватно відображає всі види наукової діяльності. Може
бути використана в наукових установах будь-якого відомчого
підпорядкування, оскільки виступає базою, яку можна доповнювати
критеріями, що будуть відображати пріоритетні напрямки діяльності
установи. Вона надасть можливість науково обґрунтованого оцінювання
внеску кожного дослідника в загальний науковий процес.

Відкритими для наукового аналізу залишаються проблеми формування
управлінських механізмів і технологій адаптації молодих фахівців у сучасних
умовах, створення умов і факторів їх подальшого професійного і
посадового розвитку, пошуку шляхів вирішення перспективних завдань
створення інноваційно-орієнтованого кадрового потенціалу українського
суспільства в цілому та окремих організацій, у т. ч. ВНЗ.
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Ткаченко Костянтин Олександрович,
асистент кафедри комп’ютерних наук

Київського національного університету
 культури і мистецтв

Процеси підготовки фахівців стають все більш складними та
різноманітними. Якісна підготовка потребує від викладачівкомпетентності
в своїй професійній області, готовності до євроінтеграції та приєднання до
європейського і світового освітнього простору.

На сучасному етапі розвитку суспільства освіта залишається головним
стратегічним чинником його розвитку. Освіта єважливим видом діяльності
дорослого населення, яка поєднується із наукою, виробництвом, сферою
обслуговування, культурою.

Реалізація концепції євроінтеграції освіти забезпечує розкриття
перспектив самовизначення людини на великий період її життєвого шляху,
погодження її з можливостями варіативної освіти, досягнення різноманітних
шляхів успішного оволодіння людською культурою та підвищує рівень
конкурентоспроможності фахівців, що здійснили підготовку у вищих
навчальних закладах (ВНЗ) України.

У наш час спостерігається перехід до суспільства «знань», в якому
сучасні інформаційні технології (ІТ) відіграють все більш значну роль.

Основними проблемами, що постають перед сучасною системою
підготовкифахівців, зокрема, є:

- необхідність входження до європейського та світового освітнього
простору;

- посилення тенденції масовості вищої освіти;
- зниження якості підготовки;
- необхідність введення моніторингів якості підготовки; и підготовки

фахівців;
- необхідність визначення напрямів, методів та засобів інноваційного

розвитку систем
- необхідність рейтингового оцінювання ВНЗ.



178

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

У систему освіти приходять освітні інновації, впроваджуються
технології електронного навчання, створюється інноваційна освітня
інфраструктура тощо. Розвиток системи підготовки фахівців забезпечується
реалізацією інтегральних та інноваційних освітніх принципів та створенням
інформаційно-освітнього середовища на основі новітніх ІТ.

В умовах інноваційного розвитку національного освітнього простору
удосконалення процесу підготовки фахівців для соціо-культурної сфери стає
обов’язковою складовою інноваційного розвитку системи підготовки
фахівців. Культура, креативність, соціальна адекватністьстають необхідними
умовами сучасної освіти для студентів в сфері культури, освіти, економіки,
мультимедіа та ІТ.

Євроінтеграція української системи підготовки фахівців на стадії
становлення та розвитку інформаційного суспільства через сучасні ІТ впливає
на всі сфери життєдіяльності суспільства, спираючись на солідаризацію
влади та населення.

Проблеми інноваційного розвитку та вдосконалення системи
підготовки фахівцівв Україні пов’язані з формуваннямта функціонуванням
ефективної комунікаційної системи. Україна має значні медіаресурси,
формування її національного інформаційного простору відбувається під
впливом зовнішніх факторів впливу. Існуюча модель розвитку
інформаційного простору та функціонування системи підготовки фахівців
потребує більшої гнучкості та адекватності до потреб ринків праці при
формуванні цілісного інноваційного інформаційного освітнього простору.

Формування професійних компетенцій вимагає нині від ВНЗ
принципово нового підходу: інтеграції освіти, практичної діяльності,
інноваційності та ІТ.

Становлення суверенної незалежної України супроводжується
суттєвими змінами у системі підготовки фахівців, що передбачають новий
тип взаємозв’язку ВНЗ і підприємств (культури, освіти, виробництва).

Зміни у співробітництві ВНЗ з підприємствами зумовлені потребами
ринку праці у висококваліфікованих фахівцях.

Євроінтеграція передбачає створення загальноєвропейського
освітнього і наукового простору з метою визнання періодів та термінів
підготовки фахівців з щирою освітою. Євроінтеграція сприяє
співробітництву між європейськими та українськими ВНЗ, мобільності
викладацького складу та студентів.

Система підготовки фахівцівв Україні потребує змін, інноваційного
розвитку та вдосконалення, які передбачають забезпечення: інноваційних
підходів до організації вищої освіти, підвищення якості молодих фахівців,
підвищення рівня конкурентоспроможності фахівців, що навчаються у ВНЗ.
Але при цьому важливо зберегти національну палітру, самобутність у
поєднанні з модернізацією освіти відповідно до викликів сучасного світу.
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У наш час багато ВНЗ запроваджують інформаційні навчальні системи
як складову процесу підготовки. Такі системи мають суттєві переваги перед
традиційними засобами навчання студентів, зокрема:

- забезпечують контроль за результатами засвоєння навчального
матеріалу;

- забезпечують соціальну, професійну та пізнавальну мотивації
студентів;

- забезпечують самоконтроль студентів за результатами своєї
навчальної діяльності з подальшою корекцією навчання;

- інтегрують освітню діяльність та практичну направленість навчання
шляхом роботи з ІТ, зокрема, з інформаційними навчальними системами для
виконання вправ та практичних завдань, пошуком необхідного навчального
матеріалу в мережі Інтернет, інтерактивним діалогом з викладачем.

Застосування ІТ при підготовці майбутніх фахівців сприяє:
- підвищенню рівня пізнавальної самостійності,
- високому ступеню наочності й безперервному самоконтролю,
- засвоєнню знань та умінь,
- формуванню необхідних професійних компетенцій.
Для підвищення ефективності навчання конкурентоспроможних

фахівців в умовах інформаційного суспільства, формування професійних
компетенцій у майбутніх фахівців, актуальним нині стає використання
електронних підручників, які доповнюють традиційні форми навчання.

Сучасний період розвитку вищої освіти вимагає запровадження
різноманітних інноваційних процесів. Особистий педагогічний досвід роботи,
участь у науково-методичних конференціях, аналіз публікацій з даної
проблематики засвідчив, що більшість навчальних закладів обирають
розробку, впровадження та використання інноваційних освітніх технологій
як пріоритетний напрямок розвитку. Підготовка фахівців, професійно-
мобільних на сучасному ринку праці, вимагає варіативних освітніх програм,
які враховують особистісні запити студентів.



180

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

WEB-РЕСУРСИ ЯК ШЛЯХ
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Ткаченко Олександр Андрійович,
кандидат фізико-математичних наук,

доцент кафедри комп’ютерних наук
Київського національного університету

 культури і мистецтв

Потреба користувачів в web-ресурсахкультурного і соціального змісту
постійно зростає. Автоматизація розробки web-ресурсів можлива, на основі
використання засобів сучасних інформаційних технологій (ІТ), зокрема,
систем управління культурним контентом, які підтримують всі фази
життєвого циклу web-ресурсів, зокрема створення, управління, розподіл,
розміщення і розвиток інформації культурного та соціального змісту.Сучасні
засоби роботи з web-ресурсамивиконують різні функції: надання інструментів
для створення web-контенту, його розміщення, архівування, управління
структурою web-сайту, дизайн web-сторінок, навігація.

У наш час перспективним є інтерактивна взаємодія з користувачами
web-ресурсів культурного і соціального змісту за допомогою інформаційних
комунікаційних мереж, що інтегрують один з одним, створюючи єдиний
інформаційний простір відповідного змісту та тематичного направлення.

Використання web-ресурсів культурного і соціального змісту у
дистанційному навчанні виконує все більшу роль в модернізації освіти.
Традиційні методи розробки on-line-навчальних матеріалів потребують
розвитку з метою приєднання до єдиного світового освітнього простору,
що є актуальною проблемою в сучасних умовах євроінтеграції та глобалізації
інформаційного простору.

У даній роботі розглядаються питання систематизації знань в області
культури з метою створення web-ресурсів для їх подальшого входження в
єдиний європейський та світовий інформаційний простір, у т. ч. й освітній.
Розглядаються питання, пов’язані з класифікацією програмних засобів
створення та спільного використання інформаційних ресурсів.

До сих пір не розроблено достатньо чіткої класифікації систем
управління культурним контентом. Класифікація, що пропонується, є в
достатній мірі умовна. У роботі було виділено 4 критерії класифікації систем
управління культурним контентом:
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- залежно від сфери застосування;
- за способом поширення;
- за рівнем складності;
- за способом роботи.
За способом розповсюдження системи управління культурним

контентомбувають вільно-розповсюджуваними і платними. Для класифікації
за рівнями складності можна виділити наступні характеристики:

- наявність відповідних функцій, зрозумілість контенту, доступність
інформаційного ресурсу користувачеві, комфортність інтерфейсу;

- можливість функціонування системи на різних платформах;
- сумісність з базами даних та іншими соціокультурними

інформаційними web-ресурсами, можливість підключення додаткових
модулів;

- технологічність (використання технологій, що дозволяють підвищити
надійність і швидкодію роботи з єдиним інформаційним соціокультурним
простором);

- потенціал розвитку системиуправління культурним контентом.
За рівнями складності системиуправління культурним контентом можна

розділити на наступні групи: прості, шаблонні, професійні та універсальні.
Для нас найбільший інтерес мають професійні та універсальні.

Професійнимсистемам управління культурним контентом притаманні:
- інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;
- візуалізація і розширені можливості редагування контенту;
- можливість зміни структури web-ресурсу;
- можливість створення найрізноманітніших web-сайтів культурного,

соціокультурного та культурологічного змісту;
- сумісність з різними програмно-апаратними платформами;
- можливість підключення додаткових модулів прикладного

програмного забезпеченнябез порушення структури та ідеології управління
web-ресурсом;

- кешування формованих динамічних сторінок;
- необмеженість пропускної спроможності web-ресурсу (залежить від

апаратного забезпечення).
По областях застосування системи управління культурним контентом

можна розділити на:
- портали, які забезпечують максимальне спрощення публікації статей

і новин;
- двигуни без SQL, які забезпечують доступність для модифікації

контенту і можливості розміщення на безкоштовних хостингах;
- блоги («мережеві щоденники»), які забезпечують можливість

висловлення особистих думок в єдиному інформаційному просторі;
- форуми, які забезпечують спілкування на сайті;
- навчання (e-Learning), яке забезпечує дистанційне навчання з

використанням Інтернету.
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В Україні проблема дистанційного навчання має особливу актуальність
у зв'язку з великою потребою в масовій підготовці та перепідготовці кадрів,
здатних ефективно працювати в сучасних умовах.Слідом за розвитком
систем управління культурним контентом стали з'являтися спеціалізовані
системи, зокрема для управління навчальним контентом ? LCMS (Learning
Content Management Systems). Можна виділити такі можливості LCMS:

- розміщення електронних навчальних матеріалів в різних форматах і
маніпулювання ними;

- перевірка знань і online-спілкування;
- відстеження ходу навчання користувачів і зберігання їх характеристик;
- підрахунок кількості заходів користувача на певні розділи сайту;
- визначення часу, витраченого учнем на проходження певної частини

курсу.
Основними недоліками багатьох LCMS є:
- шаблоновий дизайн і розташування елементів web-сайту;
- неможливість додавання власних динамічних блоків;
- неуніверсальність систем управління культурним контентом;
- неможливість створеного web-сайту працювати окремо від системи

управління культурним контентом;
- наявність одного інтерфейсу для налаштування сайту і наповнення

його інформацією;
- велике навантаження на сервер при роботі системи через відсутність

механізмів кешування.
Слід зазначити, що використання ІТ та систем управління культурним

контентом є шляхом до створення єдиного інформаційного освітнього
простору.
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Новим етапом глобальної технологізації систем підготовки фахівців в
розвинутих країнах стала поява сучасних інформатизаційно-комунікаційних
технологій(ІКТ), які стали основою для створення інфосфери, оскільки
об'єднання комп’ютерних систем і глобальних телекомунікаційних мереж
зробило можливим створення і розвиток планетарної інфраструктури.

ІКТ спрямовуються на формування, розвиток, вдосконалення форм і
змісту процесів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців для сфери культури, впровадження комп’ютерних методів
підготовки та тестування, що надає можливість вирішувати проблеми
підготовки фахівців для сфери культури з урахуванням світових вимог ринку
праці на ринку освітніх послуг (ОП) та умов євроінтеграції та створення
єдиного освітнього та культурного простору.

Одним із важливих напрямків розвитку системи підготовки фахівців
для сфери культури є новітні ІКТ. Інтерактивність, інтенсифікація процесу
підготовки, зворотний зв’язок –переваги ІКТ, що обумовили необхідність їх
застосування у професійній підготовці фахівців для сфери культури.

Застосування ІКТ в підготовці фахівців для сфери культури
визначаються наступними показниками:

- впровадження ІКТ у сучасну систему освіти прискорює передачу знань
і накопиченого досвіду;

- ІКТ підвищують рівень якості підготовки фахівців для сфери культури;
- ІКТ надають можливість студентам адаптуватися до змін, що

відбуваються в суспільстві;
- впровадження ІКТ в підготовку фахівців для сфери культури важливі

для розвитку і вдосконалення системи освіти в цілому.
В Україні основними напрямами розвитку і вдосконалення системи

освіти в сфері культури є:
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- підвищення якості підготовки фахівців для сфери культури шляхом
її фундаменталізації;

- інформування студентів про сучасні досягнення науки, практики,
культури, освіти, економіки тощо;

- орієнтації процесів підготовки фахівців для сфери культури на
використання ІКТ;

- забезпечення надання ОП різних рівнів.
ІКТ впливають на процес підготовки фахівців для сфери культури,

змінюючи процедуру (схему, алгоритм) передачі знань і методи підготовки.
Впровадження ІКТ у систему освіти в сфері культури впливає на процеси

надання ОП, бо вони пов’язані із застосуванням ПК, телекомунікацій,
спеціального устаткування, програмних та апаратних засобів, систем обробки
інформації, зі створенням нових засобів підготовки і збереження знань
(мультимедіа; електронних підручників, бібліотек і архівів; освітніх мереж;
інформаційно-пошукових та довідкових систем).

Для використання ІКТ у підготовці фахівців для сфери культури слід
забезпечити вищі навчальні заклади (ВНЗ) комп’ютерною технікою,
розвивати телекомунікації та освітні мережі.

Мультимедійні технології надають фахівцям у сфері культури: текст;
зображення; анімацію; аудіо- та відео- інформацію. Ефективність сучасних
мультимедійних засобів підготовки, яка визначається їх інтерактивністю,
мобільністю, багатофункціональністю значно перевищує ефективність
традиційних технічних засобів підготовки.

ІКТ підготовки фахівців для сфери культури передбачають, зокрема:
використання комп’ютерних тренажерів, електронних підручників і
енциклопедій; ситуаційно-рольові та інтелектуальні ігри; моделювання
процесів, притаманних культурі; забезпечення дистанційної освіти; освітні
телеконференції; системи контролю знань і умінь фахівців для сфери
культури; сайти ВНЗ тощо.

Використання засобів мультимедіа при підготовці фахівців для сфери
культури сприяє: підвищенню мотивації майбутніх фахівців до підготовки
та розвитку їх особистості; інтенсифікації та індивідуалізації підготовки.

Впровадження ІКТ у підготовку фахівців для сфери культуристало
основою перетворення традиційної системи освіти. Важливою перевагою
ІКТ є те, що мультимедійні програми часто розраховані на самостійне активне
сприймання та засвоєння майбутніми фахівцями знань, умінь і навичок.

Використання ІКТ є перспективним у підготовці, перепідготовці та
підвищенні кваліфікації фахівців для сфери культури, коли з об’єкта
підготовки, отримувача готової інформації, вони стають активним суб’єктом
підготовки, що може самостійно здобувати необхідну інформацію і навіть
вміти винайти, сконструювати необхідні для цього способи дій.

Переваги використання ІКТ у підготовці фахівців для сфери культури:
- підвищення інтересу і мотивації до підготовки;
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- індивідуалізація підготовки;
- об’єктивність контролю;
- активізація підготовки;
- формування вмінь та навичок для здійснення творчої діяльності;
- виховання інформаційної культури;
- оволодіння навичками оперативного прийняття рішень у складній

ситуації;
- можливість оперативно отримувати необхідну інформацію;
- інтенсифікація самостійної роботи майбутніх фахівців для сфери

культури;
- зростання обсягу виконаних завдань;
- об’єктивна картина рівня засвоєння матеріалу і своєчасного його

корегування;
- індивідуальний вибіру рівня складності завдання.
ІКТ дозволяють підвищити ефективність процесу професійної

підготовки фахівців для сфери культури та якість засвоєння навчального
матеріалу. Запорукою якісної підготовки фахівців для сфери культури є пошук
ефективної структури заняття та його організації. У зв’язку з цим важливими
є інтерактивні методи підготовки, що здійснюються із застосуванням
навчальних комп’ютерних програм, які реалізують діяльнісний підхід до
підготовки.

Застосування ІКТ дозволяє організувати процес підготовки так, щоб
більшість майбутніх фахівців для сфери культури була заохочена до процесів
пізнання. Значною мірою ефективність і сила впливу на майбутніх фахівців
для сфери культури залежить від викладача (у т. ч. й мотивація за рахунок
комп’ютерної візуалізації, мультимедійного подання інформації тощо).

Одним з напрямків модернізації системи підготовки фахівців у сфері
культури є удосконалення методів та форм підготовкифахівців для сфери
культури. Підхід та впровадження інноваційних технологій у процес
підготовки фахівців надає можливість готувати конкурентоспроможних
фахівців з високим рівнем кваліфікації, який відповідає вимогам сучасного
суспільства та відповідних ринків праці.

Основними технологіями підготовки фахівців для сфери культури,
зокрема, є: індивідуалізація підготовки; інтерактивні технології; метод
ситуативної підготовки; групова навчальна діяльність.

ІКТ надають можливість підвищувати ефективність процесу підготовки
фахівців для сфери культури завдяки збагаченню змісту процесів підготовки,
підвищенню мотивації до підготовки, перепідготовки чи підвищенню
кваліфікації.

Використання ІКТ має позитивний вплив на процес засвоєння
навчального матеріалу, сприє інтересу та зацікавленості в учнів до предмету
й підготовки в цілому.
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Особливості художньої творчості й світ образного сприйняття наочно
втілюються засобами сценічного мистецтва. У процесі реалізації сценічного
дійства виконавець (актор), використовуючи оповідальний матеріал (роль),
доповнений допоміжними засобами (оформлення спектаклю), створює
сценічний образ й у такий спосіб прагне донести до глядачів ідейно-художній
зміст твору. Актор виступає, отже, одночасно і як творець, і як виконавець.
Оповідальний матеріал значною мірою визначає його творчість, проте актор
забарвлює конкретну роль своєю індивідуальністю, пропонує свою
інтерпретацію твору, покладеного в основу спектаклю.

 Специфіка акторського мистецтва виявляється у сценічному
перевтіленні актора. Автори різних мистецьких жанрів через певні
представлені ними художні образи зображують почуття, переживання,
душевні вболівання своїх героїв, разом з ними зазнаючи душевних мук,
страждань, переживаючи за їх долю, тобто вживаються в образ. Актор же,
втілюючи на сцені характер свого героя, виступає в цьому образі не уявно,
а тілесно, перевтілюючись у героя не лише фізично, у плоті, а й характером,
ментальнісно, душевно постає перед глядачем іншою людиною – образом
героя.

Втілитися – виражатися в матеріальній формі, ставати реальністю.
Перевтілення є вживанням конкретної людини у психічну реальність іншої
людини, нетривалий процес ідентифікації з нею, тимчасове виконання її
соціально-рольових функцій.

Перевтілення, вживання, занурення в образ – стан реального гравця при
його перетворенні у вигаданий сценічний персонаж. Його рольові дії
детермінуються виключно власною здатністю відчувати уявний персонаж.
Вважається, що у такому стані думки, рішення, бажання та емоції актора
повністю зливаються з думками, рішеннями, бажаннями та емоціями
сценічного персонажу.
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Вживаючись у сценічний образ, актор  перевтілюється у певного героя –
суб’єкта конкретного соціокультурного простору і часу з притаманними йому
специфікою світосприйняття, характером мислення й емоційно-буттєвим
рівнем свідомості. Визначний філософ Стародавньої Греції й вчений-
енциклопедист Аристотель характеризує акторську гру як правильне
розпорядження своїм голосом для вираження різноманітних емоцій,
вважаючи її природним талантом, якому неможливо навчитися.

Актор виступає одночасно творцем образу й своєрідним регулятором
художньо-сценічного процесу. А з середини XVII ст. у Західній Європі,
з-поміж іншого, поширилася організаційно-мистецька концепція «актор –
директор трупи», у відповідності з якою провідний актор формує
виконавський колектив театру, самостійно здійснює добір п’єс для
постановки, виконує у виставах головні ролі, а також займається
налагодженням ділових угод та контрактів. Протягом XVIIІ ст. в якості таких
аматорів-директорів, зокрема, уславилися К. Сиббер та Д. Гаррік.

В індивідуальній же сценічній діяльності роздвоєння особистості
гравця на Я-творця (актора) і Я-образу (виконуваної ним ролі), зазначає
сучасний російський естетик І. Лапшин у своїй праці, присвяченій феноменові
перевтілення у художній творчості, думка й тілесна практика актора мають
досягати максимального рівня зосередженості у напрямку реалізації
запрограмованої режисером-постановником мети [1, с. 187]. Сценічна
діяльність відокремлюється  від інших видів мистецької діяльності тим,
що художник має осягнути образ, майстерно змоделювати його й
переконливо втілити в індивідуальній акторській грі з налагодженням
двостороннього взаємозацікавленого зв’язку: «глядач – актор – глядач».

На розвиток сучасного мистецтва акторської гри вагомий вплив
справила теорія «уживання в роль», тобто сценічного ототожнення актора з
його персонажем, запропонована визначним режисером, актором, педагогом
К. Станіславським (справжнє прізвище – Алексєєв). Ставши іншим у
сценічній грі, актор має психічно залишитись самим собою, радив цей
реформатор театру й засновник знаменитої сценічної системи, яку вже понад
століття практикують в усьому світі. Не слід жодної хвилини на сцені
втрачати й внутрішньо відривати створений образ від особистої органічної
природи, оскільки матеріалом для нього виступає неповторна особистість
самого актора. Зі своїх думок, почуттів, дій, голосу і навіть особистої
внутрішньої музики актор покликаний створити свій неповторний сценічний
образ, який має надовго запам’ятатися глядачеві.

Артист театру, зазначає у зв’язку з цим К. Станіславський, має навчитись
створювати музику своїх почуттів на текст п’єси й співати її словами ролі.
Лише відчувши мелодію живої душі, можна повною мірою оцінити зміст і
красу текстів [2, с. 129]. Свідченням непересічних здібностей сценічного
перевтілення самого засновника «системи Станіславського» є спогади його
сучасників-митців. «Захоплюючись, – свідчить у своїх мемуарах театральний
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діяч і педагог, син актора В. Качалова В. Шверубович, – було споглядання
Костянтина Сергійовича під час репетиції, коли одне обличчя немовби
визирало з іншого, – обличчя, утілюючи образ, немовби застилалося образом
творця: на новому відбивалася то усмішка задоволення, майже насолоди
від близькості, від співпадіння задуманого з результатом, від того, що образ,
відчуваний у глибині свідомості актора, виринає, наближується до поверхні,
майже співпадаючи з самим реальним актором… То горе, страх, відчай від
того, що образ відходить, зникає… То гнів у миті, коли реальне підмінялося
уявним. Журба від нерозуміння, від неможливості бути зрозумілим
змінювалося здивуванням – як ясне йому, немовби світло сонця, може бути
незрозумілим» [3, с. 99–100]. Й відтак акторська система К. Станіславського
стала своєрідною «Біблією» світового театру, а її перший творчий осередок
– Художній театр – перлиною світового театрального мистецтва.

Багатовіковий культурно-мистецький досвід засвідчує, що без
зовнішньої форми внутрішня характерність образу не може бути належно
сприйнята свідомістю глядача. Незаперечною, зокрема, є корисність
залучення артистів до виконання спортивно-гімнастичних вправ як
запоруки гармонійного розвитку організму. Цікавим, зокрема, є судження
К. Станіславського про значення акробатики, яка не лише розвиває фізичні
дані актора, а й сприяє креативному розкріпаченню його психіки.

Останнє особливо стосується художньої виразності хореографії, яку
складають пластичні пози, танцювальні рухи (па), їх ритмічний та динамічний
рисунки, жестикуляція й міміка виконавця. Органічно поєднуючи зазначені
елементи, танцівник таким чином доносить до глядачів характер героя,
зрілість його почуттів й сутність зображуваних подій. Вимоги, зокрема,
класичного балету (віртуозна техніка, виразність і строгість танцювального
рисунку) були майстерно втілені у творчості зарубіжних та вітчизняних
виконавців – майстрів художнього перевтілення, у тому числі
неперевершених В. Ніжинського, С. Лифаря, М. Апухтіна, Т. Таякіної,
В. Ковтуна й ін. У США система К. Станіславського була застосована
Л. Страсбергом і С. Адлер й нині є основною методологією підготовки
акторів, включаючи фізичний і вокальний виміри, розвиток емоційно-
чуттєвої сфери мистецької свідомості й спроможності акторської та
технічної імпровізації.

Актор має грати в унісон душі і тіла. Ілюструючи зовнішній вигляд
характерності, актор представляє глядачам невидимий, але внутрішньо
відчутний душевний малюнок рольових змістів. Великому талантові має
відповідати тонка технологія перевтілення, яка у свою чергу вимагає великої
роботи. Щоб розвинути техніку перевтілення, актор має прислухатися до
внутрішніх творчих наказів природи і тренувати своє тіло для підпорядкування
цим наказам.

Слід вважати безумовно бажаним, щоб глядач, ще відчиняючи двері
театру, перейнявся належним настроєм, який допомагає позитивному
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сприйняттю спектаклю, й відтак щоб сам глядач налаштовував себе на
позитивну поведінку у цьому мистецькому закладові. Якщо та сама
обстановка, створена у театрі, не відповідає високому призначенню
мистецтва, на режисера та актора покладається надзвичайний тягар
відповідальності подолати цей негатив.

Тому не слід заважати конструктивній діяльності підсвідомості, а
навчитися насичувати свою творчість душевною органічною теплотою
природи і зробити чуйним наш мовний, звуковий та інші апарати перевтілення
та передачі глядачеві специфіки свого світобачення, думок і почуттів.
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Швидкий розвиток інформаційних технологій вимагає від підготовки
кваліфікованих фахівців у всіх сферах життєдіяльності суспільства у т. ч. і в
сфері культури зосередити особливу увагу на забезпечення високого рівня
володіння сучасними IT-технологіями. Вільне володіння IКT-технологіями
надає фахівцям у сфері культури наступні можливості:

- вільний і широкий доступ до інформації та знання ресурсів, які
необхідні для обробки інформації;

- володіння технологіями роботи з інформацією (пошук, збір,
зберігання, обробка, надання, поширення);

- знання прийомів і методів застосування засобів обчислювальної
техніки при обробці інформації;

- зростання можливостей для соціальної взаємодії і культурного
обміну;

- обмін науковою, професійною інформацією та досвідом тощо.
Культура, як правило, одною з найперших долає межі державних

кордонів, оскільки працює з системою загальнолюдських цінностей. І сьогодні
особливо важливою є задача забезпечити при навчанні молодих фахівців в
сфері культури відповідність їх IT-підготовки рівню європейських та
міжнародних стандартів. Такі стандарти як для IKT-фахівців, так і для
користувачів у світі давно розроблено. Для користувачів насамперед
використовуються такі стандарти комп'ютерної грамотності: Microsoft
Office Specialist та European Computer Driving Licence (ECDL).

ECDL (European Computer Driving Licence) – стандарт комп’ютерних
компетенцій, який визнано Європейською комісією, ЮНЕСКО, Радою
Європейських Професійних Інформаційних Товариств (CEPIS),
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Європейським товариством інформатики, міністерствами освіти різних країн.
На важливості цього стандарту наголошується в документі «THE e-SKILLS
MANIFESTO 2014», опублікованому на сайті Єврокомісії. ECDL –
некомерційний фонд, який користується підтримкою експертів з усього світу,
що представляють комп’ютерні асоціації різних країн і міжнародні
організації. Мета фонду ECDL – досягнення високого рівня навичок у сфері
ІТ користувачами, організаціями та суспільством в цілому. Це забезпечується
завдяки розробці і наданню якісних програм сертифікації.

Сертифікація ECDL дає об’єктивну оцінку навичок учнів та викладачів,
дозволяє оцінити якість навчання, підвищує впевненість освітян та їхніх учнів
у своїх силах при досягненні ними міжнародного стандарту. Ця система
відрізняється високою якістю і стала стандартом комп’ютерної грамотності
в багатьох освітніх системах різних країн, а у її розробці, перевірці та
затвердженні беруть участь вчені та фахівці з усього світу.

На фоні все більш тісної інтеграції в Європейське співтовариство,
сертифікація ECDL як міжнародний навчальний стандарт має в Україні
найбільш серйозні перспективи.

Сертифікат ECDL підтверджує ознайомлення користувача з основними
концепціями ІТ та наявність у нього практичних навичок роботи з
комп’ютером. Програма сертифікації ECDL складається з модулів, які
визначають навички та компетенції, необхідні для професійного використання
комп’ютера і основного програмного забезпечення. Тестування, побудоване
по інтерактивному принципу. Кожен модуль ECDL пропонує практичну
програму сучасних навичок і знань, які підтверджуються тестом. Всі модулі
в цілому охоплюють наступні розділи базової IT-освіти:

- загальні поняття інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ)
(соціальні мережі і безпеку, пристрій комп’ютера);

- робота на комп’ютері і управління файлами;
- обробка тексту;
- електронні таблиці;
- використання баз даних;
- презентації;
- перегляд веб-сторінок і спілкування в Інтернеті.
Сертифікація має декілька програм: вступна, базова, для досвідчених

користувачів, для фахівців. Перші три програми побудовані на зазначених
вище модулях, в програму для фахівці додатково входять графика, веб-
дизайн, CAD, EUCIP. Наявність різних програм для різних рівнів підготовки
дозволяє гнучко використовувати сертифікацію ECDL та проходити її
поступово на різних рівнях підготовки.

Пройшовши сертифікацію ECDL, користувач має можливість
підтвердити якість отриманої освіти та підвищити шанси отримання
міжнародних грантів на продовження освіти. Наявність сертифікату ECDL
полегшує працевлаштування випускників, у тому числі і за кордоном.

Проект ECDL гармонійно вписується у Болонський процес, дозволяючи
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встановити транснаціональну систему вимірювання знань. Крім того,
включаючись в роботу по програмі ECDL, навчальний заклад отримує
можливість довести відповідність якості своїх курсів з інформаційних
технологій міжнародному стандарту, а участь у загальносвітовій програмі
сертифікації сприяє підвищенню престижу української освіти та визнанню
компетенції українських студентів за кордоном.

Наявність у студентів навчального закладу міжнародного сертифікату
підвищує їх мобільність і дозволяє брати участь у програмах обміну
студентами.
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