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ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ХОРОВОГО СПІВУ  

В КИЇВСЬКІЙ РУСІ 

 

Хорове мистецтво в Україні є невід’ємною складовою національної 

культури. Воно охоплює всі боки життя, впливаючи на формування менталітету 

і тому має виховне значення. Протягом всього історичного розвитку вітчизняне 

хорове мистецтво вдосконалювало свої вокально-технічні та художньо-

виражальні можливості в різних виконавських жанрах. Особливої уваги 

потребує дослідження історичних обставин, факторів, що сприяли розвитку 

певних властивостей, зокрема особливих рис вокального інтонування, що 

притаманні вітчизняній традиції хорового виконавства. Такі знання гостро 

необхідні для вирішення завдань практично-творчого характеру. 

Сучасний розвиток теорії хорового виконавства потребує синтезу знань, 

взаємодії різних наукових дисциплін, наприклад таких, як культурологія, 

педагогіка та психологія. Огляд методичної літератури з питань хороведення 

свідчать про те, що проблема вокально-технічної підготовки хормейстерів 

дійсно є актуальною для сьогодення.  

Мета даної статті – Проаналізувати гіпотези українських та російських 

дослідників щодо становлення церковного хорового мистецтва в Київській Русі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існуючі роботи з цього 

питання:  

- історико-дослідні праці з розвитку хорового співу православної церкви 

(І. Гарднер, В. Металлов, Д. Розумовський С. Смоленський, Б. Кудрик та інші); 

- історико-культурологічні праці розвитку хорового мистецтва на терені 

України протягом ХVІ-ХХ століть (Б. Кудрик, О. Кошиць, Н. Герасимова-

Персидська, Я. Ісаєвич, О. Шреєр-Ткаченко, Л. Корній, В. Іванов, І. Ляшенко, 

О. Бенч-Шокало, Ю. Ясиневич, та ін.). 

Ці проблеми є актуальними і зараз. Вони продовжують активно 

обговорюватися на симпозіумах і конференціях, у наукових і методичних 

публікаціях.  

Виклад результатів дослідження. З історії України, з її давніх часів ми 

знаємо, що територіальне розташування слов’янської держави сприяло: 1) 

знайомству з різними культурами сходу та заходу, півночі та півдня; 2) 

взаємовпливу цих культур зі слов’янською культурою. У історико- 
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мистецтвознавчих дослідженнях існують декілька гіпотез стосовно походження 

хорового церковного співу на теренах Київської Русі. Розглянемо їх 

докладніше. 

1. Російські дослідники церковного співу вважають, що богослужбовий 

хоровий спів виник в Київській Русі через офіційне хрещення держави, під 

впливом візантійської культури. Цю думку поділяють, наприклад, В. Металлов, 

Д. Розумовський [5; 190]. Крім того, значний вплив візантійської культури 

йшов з великих грецьких міст на березі Кримського півострова: Херсонесу – 

Корсуня, Таганрогу, Корокондаму, Гермонаса й інших та з Тьмуторокані 

(Тамань) [6,с. 24]. 

Дослідження В. Металлова та Д. Розумовського вказують на 

безпосередній вплив візантійського співу на слов’янське хорове мистецтво. 

2. Друга гіпотеза створення церковного співу наголошує на тому, що він 

був запозичений з Болгарії у слов’янізованому вигляді. Цієї думки добігають 

дослідники слов’янських літописів А. Карташов, І. Гарднер та інші [2;44]. 

Очевидно, переймання співочих форм та самих наспівів відбувалося усно, 

оскільки ми не маємо ніяких документів, які б свідчили про навчальні заклади 

того часу на терені Київської Русі. Свідки того часу порівнюють їх з 

константинопільскими співаками, які вважалися взірцем у цьому мистецтві [1, 

с. 209]. Цей факт говорить нам про те, що болгари перейняли візантійську 

манеру співу, а богослужбові наспіви переклали з грецької на слов’янську мову.  

3. Наступна гіпотеза припускає утворення хорового церковного співу на 

терені Київської Русі з національних джерел народної творчості. За думками 

М. Грушевського, митрополита Іларіона (Огієнка), С. Килимника та інших 

дослідників розповсюдження християнства на Київській Русі, віра ця існувала 

на терені держави задовго до офіційного хрещення Русі Володимиром Великим 

у 988 році. Найбільшим християнським осередком на той час був Вишгород – 

місто княгині Ольги, яка стала християнкою у 867 році. Крім того, до 

офіційного хрещення Русі (988р.) поряд зі слов’янськими язичниками жили 

християни різних національностей з різними формами богослужінь 

(візантійською, латинською, вірменською тощо). Літопис повідомляє, що в цей 

час у самому Києві було чимало християн як серед варягів, так і серед хазар [1, 

с. 201]. Тому в Києві християнські богослужіння проводилися як за грецьким 

(східним), так і за латинським (західним) чином. 

4. Наступна гіпотеза щодо формування хорового співу на терені 

слов’янської держави щільно пов’язана з попередньою і належить доктору 

мистецтвознавства з української діаспори в Канаді Петру Маценко. 

Досліджуючи співочу культуру Закавказзя та Індії, він прийшов до висновку, 

що у до монгольський період (Х-ХІІІ ст.) вплив цих культур на розвиток 

слов’янської культури був дуже вагомим [4, с.27-36]. 

П. Маценко спирається на те, що Грузія та Вірменія здавна мали свої 

держави зі своєрідною національною культурою. Крім того, вони визнали 

християнство державною релігією вже у IV столітті і мали міцні зв’язки з 
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іншими християнськими центрами – Сирією, Кападокією та Кіпром. 

Розвиненість богослужбових форм, а особливо співу досягла в цих країнах 

такого виконавського рівня, що в подальші століття вони були зразками для 

Риму та Візантії [4, c. 27-36].  

5. Дослідження усної народної творчості, такої як билини, праці 

М. Фіндейзена та І. Гарднера дають підстави до гіпотези про неабиякий досвід 

слов’янорусів щодо західноєвропейського співочого мистецтва. 

Відносини між Києвом та Заходом носили більш торгівельні та культурні 

стосунки, ніж політичні. Зацікавленість у розширенні цих стосунків виникає 

після територіального зростання Київської держави. Одразу після хрещення 

Русі (988) Київський митрополит відвідав землі, які були розташовані далеко 

від столиці, у північно-східній стороні. Там він охрестив народ, залишив 

священиків та створив співочі колективи (“крылос устроив”) [5, с. 148-152; 1, 

с. 231]. Таким чином, утворилися два великих важливих церковно-культурних 

центра, які до того часу вже були значними торгівельними центрами: Київ та 

Новгород. Київ був резиденцією правлячого Великого Князя, там же 

розташовувалась кафедра митрополита – усе це сприяло становленню Києва як 

церковного центру Русі. 

Центром розвитку нового співочого мистецтва став Київ. З цього часу всі 

існуючи способи виконання повинні були або зникнути, або бути 

пристосованими до нової системи. 

Навчальним закладом, де виховувалися викладачі та керівники співу стає  

Києво-Печерський монастир. Історичні літописи свідчать про видатних 

майстрів співу [1, с. 131], але, на жаль, майже нічого по методи навчання, крім 

того, що вокальні навички передавалися емпіричним шляхом. Відомим 

майстром співу, доместиком в середині ХІ століття у Києво-Печерській школі 

був чернець Стефан (майбутній ігумен), який вважається прямим 

послідовником грецької манери співу. Це ствердження ґрунтується на тому, що 

поява у Києві трьох грецьких співаків також датується серединою ХІ століття 

(1053). Історики припускають, що чернець Стефан був учнем цих греків як 

майстер співу і як доместик хору [3]. Літописець Києво-Печерського Патерика 

неодноразово підкреслює, що Стефан, як керівник хору був фахівцем своєї 

справи. Крім того, є історичні припущення, що Типографський Устав, який 

визначає чин богослужбового співу та передає співочу традицію греків 

написаний на межі ХІ-ХІІ століть у Києво-Печерському монастирі. Таким 

чином, можна відзначити утворення співочої школи на Русі на межі ХІ-ХІІ 

століть, яка передавала вокальні традиції грецького співу, пристосовані до 

слов’янської мови. 

Висновки. Отже, формування та розвиток хорового церковного співу на 

терені Київської Русі відбувався за складною системою синтезу різноманітних 

національно-пісенних та музичних шарів.  

Значного впливу надало сусідство Болгарії, яка значно раніше за Русь 

прийняла християнство і досягла значних успіхів у створенні та розвитку свого 
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богослужбового співу. Але вирішальну роль у становленні слов’янського 

богослужбового хорового співу мав візантійський богослужбовий спів. Він 

обумовив ті напрямки, за якими відбувався подальший розвиток 

русослов’янської хорової культури, насамперед, виконання співу a cappella. 

Виховання нових кадрів у стінах Києво-Печерського монастиря та розширення 

територіальних меж держави привело до утворення великих духовних центрів 

та розвитку хорового виконавства у багатьох містах Київської Русі. 
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ІСТОРИЧНИЙ КВЕСТ ЯК ФОРМА І ПРАКТИКА ТІМБІЛДІНГУ  
 

У наш час у суспільстві, яке майже з головою поринуло у віртуальний 

світ і почало забувати свою історію, актуалізується потреба у  активному 

способі життя та цікавому і бюджетному дозвіллі. Саме тому тема проведення 

історичного квесту зараз є дуже актуальною, адже він дає змогу людям згадати 

історію рідного міста, сформувати ціннісне ставлення до своєї культурної 

спадщини, крім того квести можна розглядати як спосіб залучення туристів. 

Пізнавальну екскурсію та пригодницьку гру вдало поєднує в собі так званий 

квест-туризм, послуги якого пропонують деякі фірми.  

В Україну квести прийшли нещодавно, але дуже швидко стали 

популярною формою дозвілля. В основному, більшість великих історичних 
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квестів проходить у Києві, Одесі та Львові, але ці ігри набирають популярності 

і завойовують увагу більшої кількості жителів нашої країни. 

Квест можна розглядати як форму тімбілдингу і використовувати його 

ресурсний потенціал для формування команди. Особливо цікаво це для 

керівників компаній і HR-фахівців. Якщо у колективі нормальний 

психологічний клімат, колектив дружній з самого початку, то співробітники 

багато часу проводять разом. Для них квест стане ще однією незвичайною 

розвагою. А от якщо працівники звикли лише до формальних стосунків, то 

квест – відмінна можливість згуртувати команду і навчити її діяти спільно, 

вирішуючи складні завдання. Недарма цей жанр з'явився у країнах Азії, де 

корпоративна культура розвинена дуже сильно, а трудовий колектив часом 

виявляється для працівника навіть важливішим, ніж сім'я. У Японії, Таїланді та 

Сінгапурі, на відміну від України, команди колег становлять значну частку всіх 

відвідувачів квестів, а роботодавці навіть готові оплачувати такі розваги, 

оскільки бачать від нього конкретну користь. І правда, коли ще співробітники 

різних відділів не тільки дізнаються, як звуть один одного, але і пройдуть разом 

«вогонь, воду і мідні труби», причому без шкоди для бізнесу в разі невдачі? 

Переваги квесту як форми і практики тімбілдінгу:  

- розвиток корпоративної культури;  

- розвиток колективного розуму; 

- набуття навичок командної роботи; 

- підвищення продуктивності персоналу; 

- позитивний вплив на розвиток бізнесу тощо. 

Для HR-фахівців квести в реальності – справжня знахідка. Вони 

допомагають виявити лідерів у колективі, в ігровій формі знайти і опрацювати 

приховані конфлікти, зрозуміти, хто з працівників не вміє працювати в команді, 

а хто, навпаки, яскраво виражений колективний гравець. 

Щодо культурологічної сторони історичного квесту у Миколаєві, то 

можна з упевненістю сказати, що миколаївцям буде цікаво і корисно дізнатися 

про історичних персон, події та факти, які безпосередньо пов’язані з їхньою 

«малою Батьківщиною». Багато хто не мають ніякого уявлення про те, що 

трапилося в минулому, і як це може вплинути на наше сьогодення і майбутнє. 

Історія - це не просто шкільний предмет. Це наша гордість, наша ганьба і наша 

таємниця. Ми не можемо стерти історію минулих поколінь, але можемо 

отримати багато цінних уроків з неї.  

  За формою квести поділяються:  

 фотоквести; 

 квести-вікторини; 

 спортивні квести; 

 “квеструми”; 

 квести- подорожі або туристичні квести тощо. 

Приклад розробки квесту: 
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Завчасно підготовлена валіза з кодовим замком (будемо називати її 

таємничою скринею), яка містить у собі головний приз, буде знаходитись на 

фініші нашого маршруту. Частини коду учасники будуть отримувати по мірі 

проходження квесту за виконання завдань. Маршрут буде ділитися на 3 

частини, у кожній із яких завдання будуть унікального характеру, за які 

учасники будуть отримувати певну кількість балів в залежності від того, на 

скільки якісно вони пройшли випробовування. На фінальній точці кожної 

частини маршруту у кожної групи буде шанс отримати одну цифру з коду від 

таємничої скрині, для цього у них повинна бути набрана певна кількість балів 

за попередні завдання. Якщо ж кількості балів не вистачає для отримання 

частини шифру, то групі пропонується вікторина для отримання додаткових 

балів, що складається з п’яти питань, відповідних до тематики квесту. У команд 

є лише дві спроби використати бонусну вікторину. 

Усі три частини маршруту будуть містити по 5 локацій: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12-13-14-15. 

Кожна п’ята локація – шанс отримати цифру від коду скрині, яка буде 

знаходитися на фінальній шістнадцятій локації. 

“Історичний квест” має багато різнобічних переваг: він допомагає 

позбавитись від “гаджетоманії”; його можна розглядати як повноцінну форму 

тімбілдінгу; він є своєрідним посібником з історії ті культури, який допомагає 

сформувати ціннісне ставлення до своєї Батьківщини.  
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МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ  

ІМ. В. ВЕРЕЩАГІНА ЯК ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  

І ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

З кожним роком роль і значення музеїв у процесі розвитку підростаючих 

поколінь зростає. Музей, як заклад культури, виконує ряд педагогічних 

функцій, які сприяють вихованню та підвищенню рівня освіченості дитячої 

аудиторії, підлітків та студентської молоді. Можна впевнено стверджувати, що 

музей, а особливо художній, це культурний заклад, де виховуються почуття. 

 Поняття «музей» починає вживатись людством понад дві з половиною 

тисячі років тому, але на сучасному етапі зміст цього поняття кардинально 

змінюється. Для стародавніх греків поняття «мусейоном» – це було святилище 

муз, а через деякій час це слово стало означати місце де проходили заняття 

літературою, наукою та відбувалось наукове спілкування.  

Сьогодні у сучасній світовій практиці використовується визначення, 

розроблене Міжнародною радою музеїв (ІКОМ) і включене до його Статуту у 

1974 році. У 1995 році у Статут було внесено поправки, згідно до яких: «музей 

– це постійна некомерційна установа, що перебуває на службі суспільства та 

його розвитку; будучи відкритою для людей, вона купує, зберігає, вивчає, 
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популяризує та експонує з освітньою, просвітницькою і розважальною метою 

матеріальні свідчення людини та оточуючого її середовища» 1, с. 43.  

Проблема суспільного призначення музеїв має давню історію. Проте, 

теоретичне розроблення проблеми соціальних функцій музею стало можливим 

лише на певному етапі розвитку музеєзнавства. У 60-70-х роках ХХ століття цю 

проблему вперше порушив у низці своїх праць А. Разгон, у подальшому 

проблему суспільного призначення музеїв досліджують Д. Равікович, 

Ю. Піщулін, А. Закс, Г. Мезенцева [ 2, с. 84]. 

У вітчизняному та зарубіжному музеєзнавстві основними функціями 

музеїв традиційно вважаються функція документування і функція освіти та 

виховання. Деякі дослідники виокремлюють як самостійні функції науково-

дослідну та охоронну (А. Разгон, А. Фролов), також і комунікативну функції 

музею (І. Іксанова). 

Аспекти діяльності музеїв всебічно висвітлені у зарубіжній (І. Аве, 

М. Аріарський, Г. Бутіков, З. Бонамі, К. Газалова, М. Гнєдовський, 

А. Грегорова, Т. Груліх, В. Захаріас, Ю. Зиновьєва, М. Макамінан, 

Н. Решетніков, А. Хаттон та вітчизняній літературі (Ю. Омельченко 

О. Січкарук, Є. Чмихало).  

Як свідчить аналіз науково-методичної, історичної та культурологічної 

літератури, серед численних досліджень, проведених в Україні за останнє 

десятиліття, діяльність музеїв вивчалася науковцями переважно з позицій 

історичних та мистецтвознавчих. Музеєзнавці (Л. Баско, Л. Гайда, С. Івлєва, 

Н. Капустіна, О. Мащенко, Т. Митрофанова, І. Піддубний, Н. Рега, Д. Томюк, 

Н. Чередник, О. Юрчук у своїх дослідженнях узагальнюють здебільшого досвід 

роботи з відвідувачами, проте власне педагогічні аспекти в роботі музейних 

закладів, освітні, виховні можливості та педагогічні засади їх діяльності 

практично не розроблялися і не досліджувалися, що і обумовило звернення до 

даної проблематики. 

Слід зазначити, що завданнями науки, освіти чи будь-яких інших 

зовнішніх сфер щодо самого музею як культурно-освітньої установи ця 

проблема не вичерпується, бо «музей – це ще й форум, де знаходить 

відображення геній часу і дух народу» [3, с. 203]. 

З кінця XX століття універсальною моделлю музею в закордонних 

країнах вважається «відкритий музей», тобто культурно-освітній комплекс 

музейного типу, який, окрім функції музею (збирання фондів, їх збереження, 

експонування), виконує освітні, виховні та розважальні функції. Донедавна в 

закордонних музеях культивувались традиційні форми експонування (скляні 

вітрини, одноманітні відомості про автора та його витвори), детальнішу ж 

інформацію можна було отримати на екскурсії. На сучасному етапі Культурно-

просвітницька діяльність музеїв зазнала суттєвих змін: освітня та виховна 

функції реалізуються в освітніх програмах, культурно-мистецьких акціях, 

співпраці з навчальними закладами; розважальна функція – в активній участі 
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особистості у творчих майстернях, клубах, вечорах відпочинку, концертах. 

Поступово музеї стають складовою індустрії дозвілля. 

Колектив Миколаївського обласного художнього музею 

ім. В.В. Верещагіна проводить велику різнопланову роботу щодо популяризації 

музейної колекції, використовує різноманітні форми та методи, які спрямовані 

на індивідуальний підхід як до кожного відвідувача так і до окремих вікових 

категорій дітей та молоді.  

Щорічно музей ім.  В. Верещагіна відвідують понад 100 тисяч мешканців 

та гостей міста. Значну частину цих відвідувачів складають діти різних вікових 

категорій: дошкільники, молодші школярі, старшокласники і студентська 

молодь. 

Поняття «екскурсія» у більшості відвідувачів пов’язується з пасивним 

спогляданням експонатів залів: вони слухають, роздивляються, проте, час не 

стоїть на місці, і сьогодні під час запропонованих екскурсійних програмах 

відбувається конструктивний діалог між екскурсоводом та відвідувачами, між 

відвідувачами та експонатами, що трансформується у тісне та взаємокорисне 

спілкування.  

Перший напрямок роботи музею – це підготовка і проведення тематичних 

екскурсій. Варто відзначити високий рівень обізнаності та вмінь сучасних 

вихованців та учнів, які відвідують музей. Саме тому на тематичних екскурсіях 

екскурсоводи не лише нагадують основи образотворчого мистецтва, а й 

апелюють до набутих знань та уяви, намагаються сформувати та роз вивинути 

почуття. Робота з дітьми є складною, кропіткою, але саме головне, що вона є 

цікавою. Крім того, під час такої роботи виявляється зворотній зв'язок, який має 

прояв у взаємному навчанні: діти навчаються у працівників музею, працівники 

музею навчаються у дітей. 

Другим напрямком роботи є «пересувні виставки одного дня». 

Співробітники музею проводять пересувні виставки одного дня на різноманітні 

теми. Головною метою таких виставок є ознайомлення дітей з образотворчим 

та декоративно-ужитковим мистецтвом на прикладі творів з колекції 

Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна.  

Для дошкільників та школярів молодшого віку розповіді екскурсоводів 

супроводжуються фізичними хвилинками, іграми, хороводами, для того, щоб 

діти змогли відпочити від сприймання основного матеріалу. Досить часто як 

доповнення використовуються вірші класиків, сучасних та місцевих поетів, для 

того, щоб урізноманітнити розповідь, зробити її яскравою, прищепити дітям 

любов до літератури і об’єднати такі різні види мистецтва як образотворче 

мистецтво та література.  

Екскурсоводи музею подають матеріал будуючи його у формі 

спілкування та діалогу з дітьми. Слід зазначити, що діти є найсуворішими 

критиками, вони не ховають своїх справжніх емоцій, тому дуже важливо для 

екскурсоводів вже з перших хвилин «встановити контакт з дитячою 

аудиторією».  
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Метою таких програм є ознайомлення дітей з мистецтвом, пропаганда 

творчості серед молодого покоління, популяризація музею та музейної справу. 

Слід наголосити на тому, що саме такі програми сприяють формуванню 

естетичного смаку, ідеалу, розумінню мистецтва як багатопланового та 

різноманітного явища. 

Слід підкреслити, що музейні експонати мають унікальну здатність 

впливати на інтелект, волю та емоції  людини. Доторкнувшись і засвоївши 

музейні цінності, надалі діти стануть вдячними відвідувачами музейних залів і 

культурних заходів, а отже – інтелігентними, вихованими, освіченими та 

культурними людьми.  

У музеї постійно проводиться та має успіх у відвідувачів лекторій «У 

країні образотворчого мистецтва». На заняттях лекторію на юних відвідувачів 

очікує захоплююча подорож Королівствами Живопису та Графіки, де їх 

зустрічають казкові персонажі – Пензлик та Олівець. Ці герої знайомлять 

відвідувачів з різноманітними техніками та матеріалами, за допомогою яких 

художники створюють свої картини –  олійні, акварельні фарби, пастель, гуаш, 

вугіль, сангіна, туш, тканина, полотно.  

Програма для дітей «Люба ненька моя» репрезентує образи матері і 

родини у творах образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. До того 

ж, під час проведення такої програми ще заплановано проведення майстер-

класу з виготовлення української традиційної ляльки-мотанки, яка є 

аутентичним символом «Берегиня роду» і надає можливість дітям самім 

створити художній продукт та доторкнутись до традиційних народних джерел. 

Музейна програма «Подорож у глибоку давнину» переносить відвідувачів 

в епоху величезних та величних динозаврів. Образи динозаврів, які 

пропонуються юним відвідувачам музею створені учнями Миколаївської 

дитячої художньої школи у різних техніках. Ця програма доповнена слайд-

презентацією та майстер-класом з виготовлення динозавра у техніці орігамі.  

Багатовіковим українським традиціям, славетному минулому присвячені 

програми «Світле свято Великодня» та  «Козацькому роду нема переводу».  

Слід підкреслити, що музей активно пропагує значення та вплив 

декоративно-ужиткового мистецтва на розвиток особистості. За такою 

тематикою на базі музею розроблені та проводяться програми: «Місто 

майстрів», «Твори декоративно-ужиткового мистецтва родини Базилевських-

Барташевичів у колекції музею», «Дитяча іграшка: традиції та сьогодення», 

«Чудесные ларцы и ларчики», «Души прекрасне порывы». У доробку вище 

перелічених програм є оригінальні твори декоративно-ужиткового мистецтва – 

витинанки, рушники, гобелени, батик, ляльки, скрині та шкатулки, виконані 

знаними майстрами прикладного мистецтва.  

Цікавою є програма «Шлях до зірок», до експозиції якої включені 

картини з колекції музею, присвячені зображенню космічних об’єктів та велика 

кількість допоміжного матеріалу – фотографії, макети, плакати, засоби для 

цікавих та наочних дослiдiв тощо. В iгровiй формi дітям розкривається зміст 
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понять: «космос», «сонце», «мicяць», «зорі», «планета», «телескоп», 

«обсерваторія», «космонавт», «скафандр», «невагомість», «сила тяжіння», 

причини за якими змінюється день на нічь, зміни пор року, як ракета потрапляє 

у космос та повертається на землю та багато іншого і цікавого. Екскурсанти 

чують багато цікавих вiршiв, загадок про космос, крiм того, з вiдвiдувачами 

проводяться iгри, фізкультурні паузи, спрямовані на засвоєння та закріплення 

нового матеріалу. 

Метою програми «Старовині Новорічні та Різдвяні свята, обряди та 

звичаї» є ознайомлення екскурсантів з цілою низкою зимових свят, а саме: День 

Святого Миколая, Новий рік, Різдво Христове, Хрещення та пов’язаними з 

ними історичними подіями і давніми традиціями; популяризація художніх 

творів національного образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва з 

колекції музею; зосередження уваги екскурсантів на важливості ґрунтовного 

знання національних традицій. Ця програма розрахована на широке коло 

відвідувачів, перш за все – на учнів загальноосвітніх шкіл. Також вона є 

цікавою і для студентської молоді.  

Для старшокласників та студентів вищих навчальних закладів 

співробітниками музею розроблені та проводяться тематичні програми та 

екскурсії по постійно діючих експозиціях, які увібрали в себе справжні перлини 

вітчизняного образотворчого мистецтва XVII-XX століть. Тематичні екскурсії 

присвячені різноманітним темам, таємницям музейних портретів, шедеврам 

музейного зібрання, життю та творчості окремих художників, або художніх 

об’єднань. Останнім часом впроваджуються також і інтерактивні екскурсії та 

заходи, театралізовані музейні дійства. 

Варто вказати на активну та плідну співпрацю музею з навчальними 

закладами міста. Частими відвідувачами музею є учні дитячих художніх шкіл 

та Академій дитячої творчості. Плідно музей співпрацює з вищими 

навчальними закладами міста, а саме з Миколаївським коледжем культури і 

мистецтв, Миколаївським Муніципальним Академічним коледжем, ВП 

«Миколаївська філія Київського Національного університету культури і 

мистецтв». Студенти цих навчальних закладів активно приймають участь у 

культурно-мистецькому житті музею не лише як пасивні відвідувачі, а й як 

безпосередні учасники  культурно-масових заходів, що проходять на теренах 

музею.  

Окремо слід сказати про соціально-культурні проекти музею. Вже 

декілька років поспіль співробітники музею опікуються вихованцями 

Радсадівського соціально-реабілітаційного центру для дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківської опіки. Для цих «особливих відвідувачів» проводяться 

майстер-класи і екскурсії, що містять театралізовані елементи. Співробітники 

музею регулярно приїжджають зі своїми програмами безпосередньо у с. Радсад, 

а перед Новим роком привозять вихованців соціально-реабілітаційного центру 

до музею. 
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Відвідування музею вихованцями соціально-реабілітаційного центру у 

період новорічних свят вже стало доброю традицію, яка успішно 

реалізовуються і буде реалізовуватись і у подальшому. За допомогою 

небайдужих мешканців міста музей створив справжню казку для малечі, 

«ожививши персонажів»  виставки «Ой, там на горі» творчої родини Маркитан. 

Авторські ляльки викладача Дитячої художньої школи Олени Маркитан 

надихнули творчий колектив музею на створення власних чарівних казкових 

образів. На дітей чекала зустріч зі справжньою заледенілою Сніговою 

Королевою, вигадливим пустуном Янголом, суворою і величною Володаркою 

Ночі, задерикуватою циганкою, Птахом щастя, Ялинкою, веселою Українкою 

та красунею Снігуронькою, яка разом з чарівником Дідом Морозом дарувала 

дітям солодкі подарунки.  Слід зазначити, що всі ролі були успішно виконані 

співробітниками музею.  

Ретельний аналіз роботи музею з дітьми та студентською молоддю 

дозволяє зробити наступний висновок про те, що Миколаївський обласний 

художній музей ім. В.В. Верещагіна сьогодні є центром культурного  розвитку і 

дозвілля дітей, підлітків, студентської молоді не лише м. Миколаєва, а й 

Миколаївської області.  

На жаль, дане дослідження не вичерпує всіх аспектів зазначеної 

проблеми, що буде нами досліджено у подальшій роботі та висвітлено у 

подальших публікаціях. 
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ВНЕСОК Г. С. СКОВОРОДИ У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ 

 

Важливим чинником розвитку, удосконалення, зростання кожної 

особистості є необхідність особисто зорієнтованого спрямування навчально-

виховного процесу. Вирішення цих завдань потребує нових концептуальних 

підходів і критичного переосмислення наявного історико-педагогічного 

досвіду. З огляду на це, виняткового значення набуває звернення до творчої 

спадщини українських просвітників, конструктивне використання у зв’язку з 

цим вітчизняних теоретичних і практичних надбань. Серед українських 

філософів і педагогів ХVІІІ ст., які збагатили національну педагогічну думку 

новими ідеями, гідне місце посідає Григорій Савич Сковорода (1722 – 1794). 

Свій новаторський потенціал мислитель реалізував у практичній діяльності, 

працюючи викладачем у Переяславському та Харківському колегіумах, 

домашнім та мандрівним учителем.  

Г. С. Сковорода обстоював ідеї трудового виховання, розумового і 

всебічного розвитку дітей незалежно від їхнього становища і заслуг батьків. Та 

приділяв велику увагу розвиткові особливостей дітей. На нашу думку 

педагогічний процес повинен виховати в дитині вільну людину, гармонійно 

розвинену, щасливу, людину, здатну жити і боротися . 

Відомим послідовником вчення Сковороди був К. Д. Ушинський. 

Досліджуючи основні принципи виховання, на основі яких заснував 

педагогічну науку та народну школу в Російській імперії. Слід зазначити, що 

важливе місце у роботах Ушинського посідало вчення про мету виховання, що 

визначалося ним як підготовка людини до життя та праці, як формування у ній 

почуття обов'язку перед народом та виховування патріотизму. Значну роль у 

навчанні дітей відводив сім'ї та вважав украй необхідним родинне виховання. 

Найпершим обов'язком громадянина та батька сім'ї є виховання громадян, 

корисних для суспільства, – вважав учений [4]. 

Думки Г.С. Сковороди імпонували російському філософу В.Ф.Ерну. Як і 

сам Сковорода був прихильником розвитку духовного світу людини. Він 

опублікував працю «Дослідження життя і вчення Г.С. Сковороди».  

Багатогранна творча спадщина українського мислителя нині 

досліджується в різних аспектах: філософському, педагогічному, 
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філологічному, психологічному, музикознавчому. Так, загально-педагогічні ідеї 

Г. Сковороди – поняття про виховний ідеал, мету, принципи, зміст, методи, 

форми організації навчально-виховного процесу вивчали А. Бойко, Б. Год, Г. 

Ващенко, О. Дзеверін, А. Ніженець, Є. Приступа, І. Пуха, М. Ярмаченко та інші 

[3]. 

Мета нашої роботи – дослідити внесок Г.С. Сковороди у розвиток 

української педагогічної думки. Нині актуальним буде питання щодо його ідей 

виховання, які змінять людину, відкриють їй сенс буття, способи досягнення 

людського щастя, і як вона зможе змінити навколишній світ і суспільство на 

краще. 

Педагогічна спадщина Г.С.Сковороди і досі актуальна для нашої системи 

освіти [2, 32]. Про це свідчить тривала дискусія між сучасними прибічниками 

«гармонійно-цілісного» підходу, який базується на пізнанні себе внутрішнього, 

досягнення зовнішньої гармонії з собою та цілим світом, шляхом досягнення 

гармонії внутрішньої, тобто самим з собою, виховання людини та його 

альтернативи – релятивістсько-плюралістичного та індивідуалістичного. 

«Знаніе, – каже він, – не долино знизить свого изліянія только на жрецовъ 

наукикоторіе жрутъ и обжираються, но долино переходить на весь народъ и 

видвориться въ серцї и душї всіх тіхъ, кои иміють право сказать : «И я 

человекъ, и мне все человеческое не чуждо» [1, с. 459].  

У роки життя Сковороди суспільство було поруйноване, позбавлене 

внутрішньої гармонії, з розчахнутими надіями на повернення козацьких 

вільностей і привілеїв. У ті часи Україна втратила не лише політичну свободу, а 

й морально упосліджувалась. Дивлячись на реалії сьогодення, можемо сказати, 

що багато чого повторюється. За таких життєвих умов людина передусім 

«захлинається від несвободи духовне життя, а отже – внутрішньо руйнується 

свобода – душевний лад, внутрішня гармонія, чиста совість та сердечний 

спокій» [2, с. 29]. 

Педагогічні погляди Г.С. Сковороди базуються на традиціях національної 

етнопедагогіки. Він вважав, що кожний народ – це індивідуальність. І ні в я 

кому випадку не треба змішувати їхні  звичаї, думки та духовний лад. «Какое 

ідолопоклонство поручать выписнымъ мудрецамъ и покупнымь учителямъ изъ 

немцевъ и французовъ воспитаніе детей!... Учителю надлежить бать 

вездесущимъ въ народе, ибо изводъ образованія долженъ бать изъ народа» [1, с. 

498]. 

У дусі народної мудрості він пропонує виховувати в дітей помірність 

бажань, повагу і любов до батьків, зважати на природу, нахили, інтереси дітей, 

їх обдарування. На його думку, мета виховання— «підготовка вільної людини, 

гармонійно розвиненої, щасливої, корисної для суспільства, людини, здатної 

жити і боротися» [2, с. 31]. 

Провідна роль у всебічному розвитку належить розумовій освіті та 

формуванню моральних якостей. «Найгірша хвороба – хворіти духом»[2, 

стр.33], – вважав поет. Він обстоював рідну мову в школах, вирішальну роль у 
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вихованні відводив учителям, для яких розробив низку дидактичних і 

методичних положень. Г. Сковорода  пропустив через свій розум і серце, як 

через призму, величезні здобутки національної народно-педагогічної скарбниці, 

сприйняв, осмислив, оцінив і відобразив її в тому вигляді у своїх літературних і 

педагогічних творах, у якому її могли розуміти більшість висококультурних, 

малописьменних і зовсім неосвічених верств тодішньої української нації. 

Григорій Сковорода відкрив метафізичну сутність національної культури, 

яка є духовною самоцінністю, відзначається багатомірність мистецького 

досвіду і тому відкрита для поєднання з універсальною загальнолюдською 

традицією.  

Філософ відчував недостатність свободи українця, бачив звуження 

можливостей для української людини реалізувати себе у власній культурі та 

посилення процесів «втягнення» носіїв національної культури в орбіту культур 

інших народів, передусім російського та польського. Ця тема є актуальною і 

зараз, адже Український народ формував свої традиції протягом багатьох років 

і повинен цінувати і зміцнювати їх.  

Отже, основним внеском Сковороди у розвиток української педагогічної 

думки є вчення про пізнання внутрішнього єства особистості, виховання 

внутрішньої свободи людини та її індивідуальності, підготовка вільного 

громадянина країни, гармонійно-розвиненого, щасливого, корисного для 

суспільства, який здатний жити, боротися та досягати вершин успіху. 
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МУЗЕЙ ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

МИКОЛАЄВА 

 

У статті виявлено і проаналізовано сучасний стан, проблеми й 

перспективи надання музейних послуг у Миколаєві та залучення музейних 

установ до співпраці з індустрією гостинності. Відзначено, що така взаємодія 

пов’язана зі спільною ресурсною базою для розвитку цих видів діяльності, 

ґрунтується на сучасних тенденціях і у вдосконаленні роботи музеїв, і у 

формуванні попиту на туристичний продукт. 

Ключові слова: музей, музейний туризм, індустрія гостинності, 

туристична інфраструктура, туристичний продукт. 

 

Актуальність теми. Туристична інфраструктура кожного регіону 

представлена сукупністю закладів, діяльність яких спрямована на задоволення 

потреб туристів та місцевого населення. Невід’ємною складовою туристичного 

бізнесу є не лише організація розміщення, харчування туристів, але й 

включення до програми туру знайомства з природою та історією, 

архітектурними пам’ятками, культурними особливостями регіону, міста, чи 

села. Заклади культури та мистецтва виступають вагомою складовою 

туристичної інфраструктури. Серед цих закладів особливу роль відводять 

музеям – важливим об’єктам культурно-пізнавального туру. Пізнавальний 

аспект туризму пов'язаний з отриманням інформації, нових емоцій, вражень. 

Культурний аспект пропонує входження в іншу культуру через процес 

знайомства з музеєм. Турист прагне не просто до вивчення, а до сприйняття 

іншої культури, а це означає зближення з нею. Формування традицій, певного 

культурного середовища, у якому відвідувач почуває себе комфортно, — 

завдання сучасного конкурентоздатного музею. 

Проблеми залучення музейних закладів до співпраці з індустрією туризму 

є предметом дослідження не лише музеєзнавців та знавців туризму, але й 

представників інших наукових напрямів. 

Проблеми в сфері музейної справи, зокрема недосконалість законодавчої 

бази, недостатність експозиційних площ, відсутність надійної системи обліку і 
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зберігання музейних фондів тощо висвітлено у працях Л. В. Чупрія, створення 

музеями своїх власних часописів розглянуто у А. В. Романчука [5, С. 2-4]. 

Однак, відродження інтересу до відвідування музеїв туристами, перетворення 

музею в об’єкт краєзнавчо-туристичної діяльності досліджено не достатньо. 

Метою статті є дослідження музею, як складової туристичної 

інфраструктури міста Миколаєва. 

Основний матеріал дослідження. Музейний туризм – це специфічна 

діяльність у сфері культурно-пізнавального туризму з виробництва й реалізації 

різних туристських продуктів музейного характеру (створення експозицій, 

організація екскурсій, музейних магазинів тощо), а також, у багатьох випадках, 

з організації туристичного циклу (проживання, харчування, трансфер, 

інформаційне забезпечення). 

Музейний туризм – явище, яке виникло порівняно недавно – у 1990-х рр. 

в Україні. Раніше головним у визначенні статусу музею були його колекції. 

Сьогодні, у центрі діяльності музею – відвідувач. Жоден інститут соціальної 

пам’яті не здатен заглибити людину в минуле так, як музей. 

На першому етапі входження у сферу «культурного туризму» перед 

музеєм постають завдання: оновлення експозицій з метою надання їм 

унікальності, підвищення комфортності будівель музею, благоустрій території 

автостоянок, рекреаційних зон, підбір професійних кадрів для роботи з 

туристами, підготовка оригінальних маршрутів, формування асоціативно-

образного ряду, виникаючого у глядача в музейних експозиціях (звук, запах, 

світло). 

Залучення відвідувачів у процес творчої діяльності на базі колекцій 

музею – важливий креативний напрямок. Однією з важливих тенденцій у сфері 

розвитку туризму музею є формування асоціацій, музейних акцій, що  

дозволяють просувати і реалізовувати «музейні продукти туризму»: акції «Ніч 

музеїв», «А ти привів батьків в музей?», квести, ігрові програми, лекційні 

класи, музейні прогулянки, майстер-класи тощо. 

Важко підрахувати хто від кого більше залежить – музеї від туристичних 

фірм чи навпаки. Головне, що обидва напрямки співпрацюють задля 

популяризації національної культурної спадщини. 

Миколаїв є саме тим містом, яке багате на пам’ятки, зокрема на велику 

кількість музеїв: Миколаївський обласний краєзнавчий музей, Миколаївський 

обласний художній музей імені В. В. Верещагіна, Миколаївський музей 

суднобудування і флоту, музей «Підпільно-партизанського руху на 

Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941–1944 рр.», музей бойової 

слави моряків-десантників Ольшанців, музей історії міліції, музей пожежної 

охорони Миколаєва. На думку багатьох туристів вони є справжніми перлинами 

Півдня України. 

Наприкінці 20-го століття у світі стався так званий «музейний бум». 

Музеї перестали бути лиш зберігачами старожитностей і почали шукати нові 

шляхи спілкування з відвідувачами. Це стосується і музеїв міста Миколаєва, які 
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поступово стають «видимими», проявляються в суспільстві. І, мабуть, це 

заслуга не стільки музеїв, скільки соціально активних миколаївців, які 

змінюють наше місто. Саме вони включають музеї у численні мистецькі події (в 

Миколаєві сьогодні спостерігаємо надзвичайну кількість соціокультурних 

акцій), і в своє бачення «прекрасного майбутнього» Миколаєва. 

Увесь спектр послуг, що на поточний момент розроблені музеями 

Миколаєва, базується на трьох основних принципах [3]: 

1. Розкриття історичних подій через візуальне знайомство з експозицією 

(візуалізація минулого). 

2. Реконструкція побутового середовища, характерного для тих чи інших 

історичних умов (занурення в середовище). 

3. Розкриття регіональної історії Миколаївщини в загальнонаціональному 

та світовому контекстах. 

Комплекс традиційних музейних послуг: екскурсії, публічні лекторії та 

кінолекторії адаптовані до потреб та викликів нашого сьогодення. 

Музейні квести –  ігрові форми роботи з відвідувачами, які передбачають 

поєднання класичної екскурсії з різними інтерактивними елементами: 

вікторинами, бліцопитуванням, пошуком підказок, захованих в експозиції 

тощо. 

Лекторій – для учнів загальноосвітніх шкіл, студентів та інших 

відвідувачів музею пропонується низка лекцій, які тематично доповнюють теми 

та проблеми, представлені в основній експозиції. Лекторій проводиться на базі 

аудиторій, які обладнані мультимедійним проектором, екраном та акустичним 

обладнанням. Тривалість лекції не перевищує 45 хв., під час розповіді 

використовуються фотографії, відеоматеріали та музейні предмети. 

Кінолекторій – ця форма роботи спрямована на популяризацію історії 

краю та миколаївського документального кіно. Відвідувачам пропонується 

ознайомитися з доробком режисерів-документалістів, що присвячували свої 

роботи історії Миколаївщини, її культурному, економічному, природничому 

потенціалу, та окремим персоналіям, які зробили великий внесок у розвиток 

міста та області. 

Майстер класи – для учнів шкіл та студентів пропонується поєднати 

музейну екскурсію з майстер-класом. Таке заняття спочатку проходить в 

одному із залів експозиції (екскурсія до 25 хвилин), потім в музейній майстерні 

відвідувачі мають змогу власноруч виготовити різноманітні предмети 

декоративно-ужиткового мистецтва – оберіг до свята або декоративну річ з 

урахуванням культурних особливостей народів, що мешкають в нашому краї. 

Пропонуються такі майстер-класи: виготовлення прикрас з тканини (намисто), 

плетіння (солома, лоза, рогоза), валяння з вовни, писанкарство, розпис на склі, 

вишивка, бісероплетіння, різьба по дереву, виготовлення прикрас з квітів, 

виготовлення та декор свічки з вощини, клаптикове шитво (печворк), ліплення з 

солоного тіста, гончарство (гончарний круг, дрібна пластика), ткацтво (рамка), 
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фунтик (розпис олійними фарбами на тканині), декупаж (скло, дерево, 

тканина), петриківський розпис, автентичні українські танці та спів. 

Свята у музеї – ця форма роботи передбачає проведення в рамках 

масштабних культурно-просвітницьких заходів, приурочених конкретним 

календарним датам, екскурсій або музейних квестів. Зазвичай, орієнтованих на 

молодші категорії відвідувачів. Прикладом таких свят є: «Покрова на Бузі», 

«Бузьке козацтво», «Козацькі розваги», «Зима запрошує на гостини», 

«Різдвяний вертеп», «Ми Святого Миколая у віконце виглядаєм», «Нашому 

роду нема переводу». 

Особливою популярністю користується програма «малювання в музеї». 

Найголовніше не сама можливість повторити щось, що знаходиться перед 

очима, а творити в «присутності» великих майстрів минулого. Важливою 

особливістю цієї програми є те, що виконавці – не професійні художники, і 

метою їх творчості є втілення власного стану. Таким чином, ця спеціальна 

програма має на меті пробудити творчий стан, сприяти його здійсненню, 

отримуючи натхнення від робіт великих майстрів у художньому музеї. 

Ігрові програми – тип спеціальної програми, що передбачає абсолютну 

самостійність відвідувача або туриста. Наприклад, програма «Пошуки скарбів» 

будується за принципом самостійного впізнавання колекції і орієнтування в ній 

за заданими маршрутами. Відвідувач має схему-ребус, що дозволяє йому 

знайти шлях до невідомого скарбу. Програми такого роду передбачають 

несподівану кінцівку коли, завершивши свій шлях музеєм і досягнувши 

кінцевої точки, турист отримує приз – музейний сувенір або свідоцтво про 

участь у програмі і про перемогу. 

Абсолютно новим напрямком діяльності музею, представленим тільки в 

спеціальних програмах, є арт-терапевтичне з технологією арт-тестування і арт-

корекції. Ця програма будується на основі сучасних естетичних уявлень і з 

урахуванням новітніх досліджень в області впливу художньої творчості на 

людський організм, актуалізуються уявлення про роль мистецтва психологічної 

і фізіологічної реабілітації людини. У таких проектах розвивається новий 

напрямок мистецтвознавчої діяльності, що не просто досліджує природу 

кольору та інших компонентів художнього тексту, але показує і одночасно 

перевіряє їх «роботу» на практиці. Прикладом даного напряму може бути 

програма «МультМузей: пісочні фантазії» – анімаційна студія, маючи 

необхідне обладнання, надає можливість займатися творчістю і створювати 

мультфільми на базі музейних колекцій дітям з відхиленням у розвитку. 

У музеях Миколаєва був створений відділ пересувних та стаціонарних 

виставок. Його співробітники представляють одну з нещодавно сформованих 

музейних професій, пов'язану з виконанням відповідальних функцій щодо 

документування, менеджменту, логістики у виставковій справі. 

Висновки. Таким чином, музей як соціальне і культурне явище виконує 

функції культурної пам'яті, освітню та комунікативну. Включаючись у систему 

туристської діяльності, музей виступає як елемент індустрії туризму, 
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придбавши її інституційні властивості. У цьому зв’язку роль музею і роль 

туризму як різних культурних інституцій переплітаються, створюючи єдиний 

культурний простір. Туризм може стати не додатковим, а 

структуроутворюючим видом діяльності музею. 

Можна стверджувати, що потенціал формувати й реалізувати 

спеціалізовану туристичну програму є у кожного музею Миколаєва. 
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АНТРОПОЦЕНТРИЗМ У ТВОРЧОСТІ Г.С. СКОВОРОДИ 

 

Найважливішою ознакою культури є її всепроникаючий характер, 

неодмінна включення в усі сфери життя суспільства і особистості. Головне 

призначення культури полягає в тому, щоб постійно сприяти духовному 

розвитку людини, всебічному розкриттю талантів, обдарувань і здібностей. 

Культура об'єднує в собі науку і освіту, мистецтво, мораль та світогляд. 

Культура вивчається комплексом гуманітарних наук, насамперед 

культурологією. 

Культура – це сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених 

людством протягом його історії [7]. Також культура – це рівень розумового й 

морального розвитку індивіда. Тобто можна сказати, що рівень культури в 

країні залежить від бажання людей пізнавати і створювати власну культурну 

історію [6].  

Одним із яскравих представників української культури є Григорій 

Савович Сковорода. Відомий як український просвітитель-гуманіст, філософ, 

поет і педагог. Народився він у 1722 році в містечку Чернухи Лубенського 

повіту Київського намісництва, у сім'ї малоземельного козака, здобув освіту в 

Києво-Могилянської Академії. 15 років свого життя присвятив викладацькій, 

просвітительській діяльності, був викладачем поетики у Переяславському та 

Харківському колегіумах, мешкав у монастирях. У 1769 році залишив службу і 

став мандрівним філософом, переходив з одного села в інше, писав свої вірші, 

діалоги, притчі, сам переписував і розсилав своїм друзям. Відкинувши 

багатство, славу, мирські насолоди, філософ прикладом свого життя показав 

людям шлях духовний, шлях внутрішнього самовдосконалення, дорогу до 

істини, добра і краси.  

Твори Сковороди за життя друкувались сотнями екземплярів. У своїх 

творах повставав проти мертвої церковної схоластики та духового гноблення 

московського «православ'я», спираючись у своїй філософії на Біблію. 

Сковорода повчав, що царство людини знаходиться всередині неї. 
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Антропоцентризм – головна риса творчості Сковороди. Людина – початок 

і кінець його філософії. Саму філософію він визначає як спосіб самопізнання 

людини, його духовного буття. Власне термін «антропоцентризм» означає 

ідеалістичне вчення, згідно з яким Людина вважається центром Всесвіту [2]. Це 

різновид філософського вчення, з принципом, відповідно до якого людина є 

завершенням еволюції світобудови. Крім того, людина є метою всіх подій, що 

відбуваються у світі. Саме це головна особливість творчості Сковороди.  

Автор визначає філософію як спосіб самопізнання людини, його 

духовного буття. «Головна мета життя людського, голова діл людських є дух 

людини, серце. Кожен має свою мету в житті; але не кожен – головну мету, 

себто не кожен піклується про голову життя» [4] , – стверджує  Григорій 

Савович. 

Основним аспектом світобачення Г.С. Сковороди були проблеми людини, 

її щастя та шляхів досягнення його. Найбільшу увагу в своїх трактатах, 

проповідях, діалогах, байках і поезіях він приділяє самопізнанню людиною 

самої себе. Для Сковороди пізнання самого себе – це, перш за все, християнське 

випробування, здійснивши яке людина може збагнути своє покликання. 

Філософ розумів самопізнання в релігійному сенсі. Через нього, на думку 

Сковороди, можна пізнати Бога та досягти реального містичного злиття з ним. 

Взагалі, мислитель вважав самопізнання, самовдосконалення та виконування 

обов’язку метою життя людини в цьому світі. 

Ідеї самопізнання Григорій Сковорода відводив особливе місце у власних 

філософських роздумах, духовних бесідах і педагогічній практиці. Перша 

виступає у філософа неодмінною умовою істинного шляху пізнання. Проблема 

самопізнання знаходить своє відображення в його трактатах «Нарцис», 

«Асхань», у багатьох листах, байках і духовних співах. Сенс буття людини, за 

словами самого філософа, полягає в тому, щоб бути джерелом світла і тепла, 

свідомості і совісті, бути перетворювачем, удосконалювачем і співучасником 

усього, що відбувається у світі. 

У творах Сковороди істини треба відшукати, автор показує, як істина 

народжується в розмові, суперечці. У притчі, у діалозі неоднозначність, 

символістика образів дає читачеві волю в пізнанні, тлумаченні, розумінні їх, а 

через них світу і людини. Діалоги Сковороди – це глибокі, драматичні, 

суперечливі роздуми над проблемами буття, сенсу життя людини. Вся 

творчість Григорія Сковороди пронизана гуманізмом і напруженим моральним 

пошуком. Щиросердний лад, внутрішня гармонія, чиста совість, серцевий 

спокій – ідеал самовдосконалення, до якого, на думку філософа, повинна 

прагнути людина. Це – умова щастя людини, гармонії і морального здоров'я 

суспільства. Сенс життя – у духовному, моральному вдосконаленні. Так, 

наприклад у притчі «Убогий Жайворонок» Сковорода пише: 

«Яка користь у читанні багатьох книг, коли ти беззаконник? Єдину книгу 

читай і доволі. Поглянь на сей світ. Поглянь на рід людський. Він-бо є книга, 

чорна книга, що тримає в собі різноякі біди, як хвилі, що постійно здіймаються 
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на морі. Читай її завжди і навчайся, наче з високої гавані на буряний океан, 

поглядай і тішся». 

«…читаючи книгу видимого і злого світу сього, дивись сердечним своїм 

оком на саме серце його, джерело його, тоді, пізнавши початок і сім'я його, 

будеш правий і суддею усякій справі, бачачи голову справи і саму суть, істина-

бо збавить тебе від усякої напасті. Так само як є два роди всього живого і суті 

справ, так є два серця. А коли є два серця, є два духи — благий і злий, істинний 

і брехливий... Сими двома початками суди всяку справу. Бо коли сім'я і корінь 

благі, тоді благі й гілки, й плоди» [3]. 

Говорячи про людину, Григорій Сковорода дуже часто має на увазі 

людину внутрішню, істинну, бо стрижнем його антропоцентризму є не 

суспільна істота, а духовна сутність людини. Крім того, він вперше в 

українській філософії підносить людину до розуміння її як духовної 

особистості. Сковорода робить саме душу людини об’єктом філософського 

аналізу. 

Отже, проблема самопізнання у Сковороди є ключем до розуміння його 

антропоцентризму, бо мислитель вважав, що всі питання й таємниці світу 

містяться в людині, яка, не пізнавши себе, нічого не може зрозуміти у світі, а 

пізнавши себе, спроможна збагнути найглибші таємниці Всесвіту [10, с.493]. 

Сковорода вважав, що за допомогою самопізнання можна дійти до 

найвищого досягнення людського духу – Богопізнання. Саме такий шлях 

людини до Бога показує Сковорода у своїх творах. Цей шлях, тобто шлях від 

самопізнання до Богопізнання, можна назвати висхідною лінією пізнання. 

Антропоцентризм Г. Сковороди виступає синтезом філософсько-

світоглядних традицій, що розвивалися упродовж багатьох століть. Його 

філософські погляди не лише формувалися під безпосереднім впливом 

тогочасних історичних і суспільних взаємин, але й визначалися філософськими 

традиціями європейської духовної культури XVII - XVIII ст., а також 

філософськими концепціями широко згадуваних в його творах Платона, 

Епікура, стоїків, особливо Сенеки й Марка Аврелія. Величезний вплив, як 

свідчать твори нашого мислителя, справила на концепцію людини в ученні Г. 

Сковороди – Біблія [11, с.201]. 
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ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОЇ МОДИ У РОЗРОБЦІ ЕТНІЧНО 

ОРІЄНТОВАНОГО БРЕНДА 

 

Здавалося б, робити прогнози, складати рейтинги – справа не зовсім 

вдячна, тим більше, якщо йдеться про творчих людей, та ще й у такій 

делікатній сфері, як мода. 

Залучення дизайну до нових високих технологій в Україні відбулося з 

помітним запізненням. За радянських часів із суспільної свідомості вилучалися 

такі значення, як риси національної своєрідності у виробах масового 
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споживання. У вік високих технологій зникає традиційне протистояння 

художньої й науково-технічної діяльності.  

Циклічність розвитку суспільства не обминула дизайнерську діяльність. 

У сучасну епоху чітко окреслились риси «індивідуального» дизайну. 

Позбувшись диктату індустрії, дизайн звертається до людини мовою художніх 

образів, соціально-культурних значень, апелює до її духовного світу, до краси і 

гармонії. 

Складність і масштабність завдань та проблем, з якими зустрічаються 

дизайнери у практичній діяльності в сучасних економічних умовах розвитку 

економіки, вимагає нових підходів до дизайн-діяльності та дизайн-освіти. 

Але за роки незалежності України ми вже сміливо можемо говорити про 

те, що ця ланка у нас сформувалася повноцінно, ми маємо своїх модельєрів, 

деякі з яких уже роблять упевнені кроки на світових подіумах [1, 8].  

Звернення до світового досвіду вказує на чіткість брендингової політики 

потужних закордонних брендів, вдалі маркетингові ходи, брендингові інновації 

та технології втілення брендингових рішень. Пристосування та запозичення 

методів активізації бренда потребує певного коригування, що пов’язане із 

урахуванням специфіки діяльності сучасного модного ринку в Україні та 

розмаїттям варіантних можливостей виходу на світовий ринок бренда зі 

стійкою автентичною ідентифікацією, «історією» бренда та брендинговою 

відповідністю до потреб споживача та канонів моди.  

Ознакою успішного розвитку українського фешн-ринку є проведення 

модних показів, а саме: Ukrainian fashion week, Defile in Kiev, Lviv Fashion 

Week, Odessa Holiday Fashion Week, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, 

Mercedes-Benz Odessa Fashion Days та інші модні події. Зростає кількість 

модних журналів: L’Offi ciel Україна, Elle Украина, Vogue UA, Harper’s Bazaar 

Ukraine тощо. 

Збільшилась кількість статей щодо дослідження різних аспектів моди у 

колекціях О. Караванської («2000 над рівнем моря», «Жіночий вертеп», «З 

бабціної скрині»). Дизайнер уміло маніпулює вишивкою, бісероплетінням, 

стьобанням тканин, аплікацією, в якій жваво використовує елементи 

писанкарства, малярства, народного побуту тощо. Не менш відомим 

дизайнером сьогодення на ринку української моди є Роксолана Богуцька. Її 

стиль кардинально відрізняється від ряду українських етнічно орієнтованих 

дизайнерів. Вона вирізняється роботами із хутром та шкірою, проте разом із 

тим професійно поєднує яскраву образність, формотворчість та фактурність. 

Якість, традиції, інтелектуальність стилю та пропагування «українського» 

у світі – це бренд Лілії Пустовіт. Також, оглядаючи творчість інших успішних 

українських дизайнерів, що запозичують українську етнотематику, можна 

виділили Ірину Каравай (Nota Bene & Karavay), що використовує в роботах 

модерну етніку та фольклор і багате декорування разом із ритмікою та 

фактурою [2, 24]. 
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За допомогою етностилю дизайнерам удається втілювати в життя традиції 

різних націй, їх прихильність до тих або інших кольорів і фарб. 

Інша назва етностилю – фольклорний, або народний. Уперше випустив 

колекцію в стилі етно знаменитий Ів Сен-Лоран в шістдесятих роках. З моменту 

виділення етностилю в самостійний напрям в моді пройшло майже півстоліття, 

і етно змінився до такої міри, що сьогодні упевнено відчуває себе незалежне від 

того, що сьогодні диктує мода. Багатогранний і багатоликий фольклорний 

стиль здатний прикрашати будь-який образ, піднімати настрій, підкреслювати 

відчуття смаку. 

Етностиль ґрунтується на запозиченнях способів крою, елементів одягу, 

декоративних елементів в одного або кількох народів. У 1990-х і початку 

нового тисячоліття, етнічний стиль був одним з найсильніших впливів в моді. 

Дизайнери, такі як Крістіан Лакруа, Джон Гальяно, Кензо, Вів'єн Тем та багато 

інших черпали своє натхнення з різних країн Азії, Африки, у північних народів, 

американських індіанців і створили барвистий, синкретичний стиль. Вони 

також знайшли джерела етнічної моди на Заході, наприклад, у народних 

традиціях Північної і Східної Європи. Фантазійні елементи сильні в етнічній 

моді, навіть тоді, коли вони базуються на детальних дослідженнях, тому дизайн 

завжди виглядає сучасним.  

У даний час етнічний стиль в одязі завоював провідні позиції в світі 

високої моди завдяки своєму різноманіттю, природності і яскравості. 

Прихильниками цього стилю стали творчі люди, що живуть в гармонії з світом і 

самим собою, не бояться проявити свою індивідуальність і поділитися 

настроєм. 

У колекціях Kenzo завжди спостерігалася еклектика. Завдяки японському 

будинку світ моди побачив, що народні мотиви здатні сполучатися й з діловим, 

і з класичним, і зі спортивним комплектом. 

Жан-Поль Готьє – це модельєр, що із сімдесятих років зберігає вірність 

етностилю й регулярно користується його адаптивною прихильністю. 

Сьогодні будь-яка дівчина може надягти напівпрозору туніку або сарафан 

зі східним орнаментом, квітчасту спідницю шматочками "печворк", укутатися у 

важкий палантин або надягти на руку відразу десяток браслетів. І вона може 

навіть не віддавати собі звіту в тім, що її вбрання сміло зараховується в 

позачасової етнічний стиль. 

Сьогодні етнічний стиль безперечно є невід’ємною частиною сучасної 

моди. 
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ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ВИМІРІ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 

 

Івент – участь та відзначення якоїсь видатної або цікавої події, у тому 

числі турніри, воєнізовані змагання і відтворення історичних подій, фестивалі, 

виставки, концерти, ярмарки, карнавали, спортивні і культурні заходи тощо. Це 

ціла індустрія з планування, організації, проведення, аналізу заходів, подій, шоу 

як приватного, громадського характеру, так державного і міжнародного 

масштабу.  

Event-технологія означає перетворення заходу шляхом допоміжних 

ефектів в щось абсолютно виняткове з точки зору відвідувачів. В основу успіху 

івент-технології покладено ретельне планування та бездоганна організація 

кожного заходу. Винятковість події приносить і додаткову вигоду, яка 

проявляється після часу, коли стає ясно, що можливі збої та невдачі вдалося 

попередити, і підтверджується виправданість заходу. Успішний розвиток івент-

технологій пов'язаний з охопленням великої кількості людей, наприклад, тих 

самих туристів, провідним мотивом для подорожі у яких є події культурного 

або спортивного життя регіону. Адже проведення широкомасштабних заходів 

культурного, спортивного характеру, розробка нових святкових програм, 

конференцій, конгресів, «круглих столів» привернуть значну кількість 

учасників і гостей не лише з України, але й з країн ближнього і далекого 

зарубіжжя.  
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У сучасному світі сформувалася ціла індустрія щодо організації подій, 

яка поділяється за характером події та кінцевою метою. Її значення зводиться 

до відвідин подій, що відбуваються в інших країнах, тобто, основна ціль 

подорожі присвячена події в якій турист прийматиме пасивну (спостерігача) 

або активну участь. Це є унікальний вид туризму, оскільки за характер 

невичерпний.  

Олімпійські ігри у Греції, гладіаторські бої у Римській імперії, рицарські 

турніри у Середньовічній Європі – з цього всього починався культурний 

розвиток країн, де такі масові збори були просто масштабною подією та 

збирали велику кількість відвідувачів. 

В Україні івент-індустрія бере початок з 90-х рр. ХХ століття. Але в 

самостійну сферу вона виділилася набагато пізніше, такий розвиток був 

спричинений тим, що просто подорожувати вже було нецікаво, люди хотіли 

брати участь у різних заходах та за рахунок цього отримувати нові враження, 

відчувати значимість та причетність до певної події. Неважливо, який напрямок 

розвитку був присутній – спортивний, культурно-розважальний, діловий чи 

навіть релігійний. Туристи мають можливість духовно-культурного збагачення 

та ознайомлення з обрядами, традиціями й звичаями святкування у певних 

народів, приймаючи в цьому безпосередню участь. 

Специфічною особливістю івент-технологій є те, що при створенні та 

підготовці події певні елементи мають типовий характер розташування, де 

кожна місцевість, регіон, держава виокремлюється своєю історією та 

культурою, традиціями, звичаями, історичними чи сучасними подіями. Тому 

культурно-освітній, соціально-економічний потенціал цих ресурсів є значимий 

для сталого розвитку регіону. Збільшення інтересу до культурної спадщини, 

діяльність та різноманітність освітніх програм відкривають нові перспективи у 

туристичній індустрії.  

В Україні івент знаходиться на стадії розвитку. Наша країна має багатий 

історико-культурний, природний, творчий потенціал для розвитку саме цього 

виду відпочинку. Етнічна українська музика, традиції, фольклор є базою для 

розвитку фестивалів, що будуть розвивати українську культуру та 

демонструвати колорит нації. Взагалі, на території України мають право на 

існування різноманітні фестивалі, паради, свята, виставки і т. д. Головним 

питанням є те, як вивести їх на світовий рівень та зробити об’єктами масового 

туристичного попиту даного сегменту ринку. У першу чергу українським 

івентам не вистачає якісного рівня організації дійства. Деякі фестивалі, свята 

ще досі мають стихійний характер, що перешкоджає притоку туристів. Тому 

потрібно звернути увагу на розбудову інфраструктури навколо заходу, адже це 

є одним із ключових факторів, що впливають на вибір туристів. 

Одним з яскравих прикладів розвитку івент-технологій з метою залучення 

туристів для підвищення економічного, культурологічного рівня країни є 

Міжнародний фестиваль кінних бойових мистецтв «Скіфи». 
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Фестиваль заснований не так давно, але вже привернув увагу іноземних 

гостей, які захоплюються історією та бойовими мистецтвами.  

Продовжуючи прадавні традиції, сучасні віртуози кінних бойових 

мистецтв показують у Древньому Києві свої вміння. 

Ключовою подією фестивалю є змагання кінних лучників. Вони 

проходять за цікавою схемою, коли в кожному наступному турі завдання 

ускладнюється. У першому заїзді вершникові треба поцілити в одну мішень, у 

наступному – в дві, і так аж до чотирьох. Змагання кінних лучників проходять у 

денному й нічному форматі. 

Глядачі можуть побувати на перегонах на бойових колісницях, побачити 

презентацію костюмів лучників різних епох і народів, а також кінних бойових 

обладунків. Гості Парку і самі можуть відчувати себе у ролі древніх кінних 

воїнів, для цього проводяться відкриті майстер-класи із кінних бойових 

мистецтв. 

Виступають учасники фестивалю на скакунах з Княжої конюшні 

Древнього Києва, у якій утримується близько 20 різних історичних порід коней. 

Окрім подій кінної бойової тематики, протягом двох днів на гостей 

фестивалю чекають веселі розваги: спортивні конкурси, слов’янські ігри, 

вікторини. Можна кататися на конях, практикуватися у влучності в 

історичному тирі тощо. І звичайно, ви зможете поїсти смачних страв від 

княжих кухарів у корчмі "Веселий варяг" та в точках харчування просто неба.  

Фестиваль знайомить підростаюче покоління з культурою і традиціями 

різних етносів, занурюючи людину в новий для неї соціокультурний простір, 

знайомить з неповторною атмосферою різних етнічних груп, їх побутом, 

ремеслами, святами, національними кухнями традиціями та обрядами на основі 

яких між ними налагоджується взаємодія, здобуваються нові відомості та 

знання про особливості способу життєдіяльності представників різних етнічних 

груп (народів). 

За своїм освітньо-виховним потенціалом культурно-освітній простір – це 

результати (продукти) матеріальної та духовної діяльності багатьох поколінь, 

загальнолюдські норми та цінності, здобутки культури та мистецтва. Усі 

складові якого, безперечно, мають вплив на психічне вдосконалення людини. 

Проте ефективність такого впливу є різною. Адже культурний простір 

сучасного суспільства є системною цілісністю, що виступає необхідною 

умовою розвитку та формування людини, а роль івент-технологій є досить 

вагомою в культурному розвитку країни в цілому, і івент-туризм є одним із 

таких носіїв . 
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ПОДОРОЖ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ  

ЛЮБКА ДЕРЕША 

 

Чому людина любить подорожувати? Виявляється, що людина прагне 

відвідати якомога більше міст, країн, континентів, бо в якийсь момент їй стає 

просто нудно. Довготривалий вплив вигляду одноманітних та сірих будинків на 

нервову систему тисне на психіку, і саме тоді з’являється прагнення отримати 

нові враження, задовольнити потребу в пізнанні, культурно збагатитися, 

розширити кругозір, просто здійснити релаксацію. Основним фактором, який 

підштовхує до подорожей, тоді стає психологічний голод, потреба у свіжих 

враженнях. 

Філософи античності, які тривалий час подорожували заради пізнання 

світу, пошуків істини людського існування, здійснювали рефлексію над 

подорожами як явищем людського життя. Вони доводили, що потреби у 

постійному русі, тяжіння до подорожей – одна з основних потреб людської 

душі. Французький філософ-екзистенціаліст Габріель-Оноре Марсель (1889-

http://eprints.kname.edu.ua/
http://www.ufest.in.ua/ua/fest/mizhnarodniy-festival-kinnih-boyovih-mistectv-skifi-0
http://www.ufest.in.ua/ua/fest/mizhnarodniy-festival-kinnih-boyovih-mistectv-skifi-0
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1973) писав: «Саме душа, саме вона –  одвічна мандрівниця, саме про душу і 

тільки про неї буде найвищою правдою сказати, що бути – це бути в дорозі» [4]. 

Перебування у вічному русі, подорожі, навіть у думках, мріях про них – основа 

філософського розуміння подорожей. 

Любко Дереш обрав подорож як основу для самовизначення, 

самоідентифікації. Більше того, туризм став і головним елементом у 

становленні Дереша-філософа. 

Любомир Мирославович Дереш – український письменник. Народився в 

місті Пустомити Львівської області, закінчив Львівський фізико-математичний 

ліцей та економічний факультет Львівського університету. 

У 15 років Любко Дереш написав свій перший роман –  «Культ», а 

виданий він був, коли автору виповнилося вісімнадцять. Книга молодого 

письменника відразу ж викликала неабияку хвилю пристрасних дебатів у 

молодіжних кав'ярнях і модних редакціях, роман був переведений на кілька 

іноземних мов, а автора зробив зіркою міжнародних книжкових ярмарок. 

Згодом вийшли романи Дереша, які стали національними бестселерами 

(«Поклоніння ящірці», «Архе», «Намір!», «Трохи пітьми», «Голова Якова»). А 

самого Дереша визнали лідером нового літературного покоління і молодіжним 

кумиром. Права на видання його книг купили провідні видавництва Європи. 

Своє творче кредо письменник формулює так: «Мене цікавить посилення 

свідомості людини. Починаючи від книги «Архе», мої наступні книги націлені 

пробуджувати в людині усвідомлення –  усвідомлення себе, усвідомлення світу, 

усвідомлення автоматизмів в собі. Домагаюся цього різними стилістичними, 

сюжетними ходами, формальними прийомами, метафорами... Саме це я вважаю 

своїм надзавданням» [2]. 

Швидка слава лестила молодому творцеві, та через деякий час 

спровокувала певну творчу кризу, що тривала 5 років. Саме в цей час він почав 

пошук самого себе та нового покликання. У нових книжках («Миротворець», 

«Остання любов Асури Махараджа» та «Дивна історія Стефана Лянге») 

Любомир постає перед читачем вже зовсім іншим, новим. Вже можна 

простежити думки 30-літнього молодика, які вже не схожі на попередні, це – 

вже інші переконання, глибші та грунтовніші ідеї. 

Численні подорожі до сакральних місць буддистів, паломництва на Алтай 

та інші рекреації Любомира Мирославовича є головним чинником формування 

його так званої «картини світу». Ось, що, власне, каже з цього приводу сам 

Любомир: «У них черпаю натхнення: нові враження, цікаві історії, неординарні 

люди. Часом й не сподіваєшся, куди тебе потягне поїхати… Це усе доля, ми 

повністю їй належимо. Впродовж останніх років мандрував Єгиптом, Індією, 

їздив у Калмикію на південь Росії, Киргизстан. Зараз оселився у Києві, з ним 

пов’язана моя літературна діяльність, але подорожі тривають: мандрую 

Європою» [1].  

Спираючись на досвід, отриманий протягом подорожей, що 

здійснювалися ним для самовизначення, письменник дійшов до певних 
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висновків, які сформулював у правилах і так званих порадах для самого себе та 

молодих авторів. Наведемо деякі з них: 

1. Господу видніше. Це означає – коли щось відбувається, то і хай з ним. 

Все що не робиться, робиться на краще. Роби, що маєш робити, і хай буде 

що буде. 

2. Ніщо не належить тобі в цьому світі. Ні за чим не шкодуй. Ні за ким не 

плач. Це і так не допоможе. Просто треба прийняти, що ми туристи в 

своєму тілі, своєму імені, своєму домі. У будь-який момент нас мають 

право попросити піти геть. 

3. Служити собі: спочатку солодко-солодко, потім гірко-гірко. Служити 

іншим: спочатку гірко-гірко, потім солодко-солодко. Про смаки не 

сперечаються, але післясмак, як на мене, важливіший. 

4. Все, що стається – заслужено. Це усуває будь-яку заздрість. Також це 

виводить з шеренги борців за справедливість у шеренгу, де сповідують 

п.1. Все справедливо за визначенням. 

5. Бійся пустих балачок, пліток і критики в адресу інших. Щоб не було 

мучівно боляче за безцільно прожиті роки. Ніхто не без гріха. Кожен на 

своїй дистанції [3].  

Важливе значення для розуміння його світогляду  є роздуми Любка 

Дереша. Таку характеристику філософському баченню письменника дає 

сучасний український філософ Дмитро Тирусь: 

Щодо пункту 1. В цьому пункті все Бог вирішує, а що він дав свобідну 

волю людині коритися Богові це не враховано. Є у людини конкретний 

обов'язок, який є втіленням Божої волі. 

На рахунок пункту 2 теж треба провести уточнення. Сам Бог сказав, що 

ми маємо володіти світом. Цитую Першу заповідь, яку Бог дав людині в Раю 

(не путайте з найвищою Заповіддю Любові до Бога та ближнього): «І Бог на 

Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку 

створив їх». 

І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і 

наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над 

птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі». 

У християнстві за таких поглядах є нехристиянська ментальність раба. Так 

наше володіння полягає у прославі Бога та служінні творінні. Але від нас у 

цьому світі залежить багато. Правтильно Макс Шелер сказав «Добро в'їжджає у 

цей світ на спині ваших добрих вчинків» [5]. 

Тут і далі автор статті наголошує на релятивістських поглядах молодого 

письменника, хоча сам Дереш не відносить себе до релятивістів, так як 

переглянув свої особисті міркування. Останнім часом його філософські погляди 

тяжіють до переконань «Руху чистих сердець». 

Любко Дереш – письменник, філософ, людина, яка намагається знайти 

глибинні сенси існуючих речей. Любко Дереш – одна з найпомітніших і най-

оригінальніших постатей нової української літератури. Твори Дереша – більш 
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ніж суперечливі. Когось вони приводять у захват, інших примушують зсувати 

брови і говорити про «падіння морально-етичних цінностей», проте як філософ 

це – людина широких поглядів, глибокої думки та просто високоосвічена 

особистість. 

Отже, на формування особистості Любка Дереша більшою мірою 

вплинули певні подорожі, в ході яких він, отримуючи нові знання про різні 

погляди на філософські категорії світу, доходив до певних висновків та 

формував, ясна річ, свою особисту думку. Результатом чого, стало 

відображення у його творчості нової яскравої індивідуальності, що безперечно 

відрізнялася вже від попередньої (молодечої, юнацької) у таких творах як 

«Миротворець», «Остання любов Асури Махараджа». Письменник  них оперую 

вже новими філософськими категоріями та цінностями. Ці книги стали 

свіченням нової філософської думки, сформованої у письменника під впливом 

довготривалих мандрів, які були спричинені пеною творчою кризою у 

творчості Любка Дереша.  
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ВАЖЛИВІСТЬ І ПРОБЛЕМАТИКА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ 

ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 

Мета: Показати важливість та проблематику реабілітаційного туризму для 

ветеранів АТО. 

Рекреація означає відновлення. Індустрія відновлення духовних, фізичних, 

моральних, етичних сил передбачає широкі можливості для надання послуг, 

коли людина вибирає, а професіонали підказують, в якому напрямку краще 

всього провести відновлення і, головне, здійснюють його [1]. Індустрія 

рекреалогії є, з одного боку, відомим словосполученням, а з іншого – постійно 

наповнюється новим змістом. 

Рекреаційний туризм являє собою пересування людей у вільний час з 

метою відпочинку, необхідного для відновлення фізичних і душевних сил. Для 

багатьох країн світу цей вид туризму є найбільш поширеним і масовим. 

Хочу почати з того, що потрібно акцентувати увагу на тому, щоб належним 

чином проходив період реабілітації та адаптації військо службовців які 

повернулися з зони АТО. 

У зв’язку з тим, що воїни АТО перенесли тяжкі як фізичні, так і 

психологічні травми, що може призвести до конфліктів по поверненню з 

фронту. Тому важливою темою, на мою думку, є саме надання певної 

допомоги, зниження перенесеного стресу або інших моральних травм, 

допомога людям з інвалідністю, а також відновлення здоров’я в цілому. 

Такими питаннями займаються центри реабілітації ветеранів АТО. На 

Миколаївщині діє центр «Допомоги учасникам антитерористичної операції при 

Миколаївській облдержадміністрації», який охоплює місто Миколаїв і 23 

райони області [3]. Основними завданнями Центру є збір та обробка інформації 

щодо проблемних питань і потреб учасників АТО та їх родин; підготовка 

пропозицій щодо вирішення проблемних питань учасників АТО; моніторинг 

стану вирішення питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації 

учасників АТО. Також центр надає консультативну допомогу та сприяє 

учасникам АТО щодо отримання документів, необхідних для надання 

відповідного статусу згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту"; отримання пільг та соціальних гарантій; 

лікування, реабілітації, адаптації; працевлаштування, професійної підготовки, 
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перепідготовки, підвищення кваліфікації; вирішення інших питань соціального 

захисту [2]. 

Також є організації, які на благодійній основі готові надавати туристично-

реабілітаційну допомогу, до таких входять: «Всеукраїнська Федерація 

Рафтингу» [4], санаторій «Перлина Прикарпаття» (м. Моршин), санаторій 

«Черче» (Івано-Франківська область). 

Висновки. Ознайомившись з даною темою, я можу сказати що на даний 

момент ветерани мають можливість увійти в мирне життя повноцінними 

членами суспільства, без серйозних фізико-психічних порушень, якім дана 

гарна можливість повернутися у свої родини, повернутися до роботи та 

нормального життя. Також, на мій погляд, потрібно збільшити кількість 

реабілітаційних центрів по всій країні, щоб кожен міг отримати необхідну 

допомогу та бути здоровим громадянином. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМИ ZBRUSH  

ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГРАФІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ 

 

На даний момент існує велика кількість програм зі створення 3D-

моделей, які в процесі вдосконалення, від версії до версії нарощують свої 

функціональні можливості. 

Одне з лідируючих місць серед таких програм займає ZBrush – програмне 

забезпечення для тривимірного моделювання, створене компанією Pixologic, 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 42 
 

що здійснило революцію в 3D-індустрії своїми потужними функціями і 

інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Відмінною особливістю даного програми є 

імітація процесу «ліплення» тривимірного об'єкту, що робить процес створення 

моделі більш зручним та реалістичним [1]. 

Також ця програма здатна працювати з об'єктами, що складаються з 

десятків (а то й сотень) мільйонів полігонів. ZBrush надає можливість створити 

реалістичну модель з автоматичними освітленням, тінями і відблисками. У 

результаті досягається просто дивовижний рівень деталізації. Завдяки своїм 

унікальним можливостям і доступності в освоєнні ця програма сьогодні має 

велику кількість шанувальників, як серед аматорів, так і серед професіоналів 

[2, с. 8]. 

Актуальність дослідження обумовлена практично повсюдним 

використанням тривимірної графіки в різних сферах діяльності людини, а тому 

знання принципів роботи з програмами 3D-моделювання стає все більш 

необхідним для повноцінного розвитку професійних навичок дизайнера. Проте, 

на теперішній час, існує недостатньо методичних джерел за програмою ZBrush, 

що дозволяють майбутнім фахівцям навчатися спеціалізованим навичкам, 

наближеним до реальних умов їх майбутньої практичної діяльності. Тому є 

необхідним розробити детальний інформативний метод створення 3D-моделі 

об'єкту в програмі ZBrush. Це поліпшить освітній процес при вивченні таких 

дисциплін як макетування і моделювання за рахунок скорочення вивчення 

навчального матеріалу на паперових носіях і відведення часу для більш 

наочного представлення досліджуваної теми студентам. 

Об'єктом дослідження є вивчення основ 3D-моделювання в ZBrush. 

Предметом дослідження є моделювання тривимірного об'єкту в програмі 

ZBrush. 

Метою дослідження є вивчення основ моделювання в ZBrush та розробка 

методу створення 3D-моделі барельєфу. 

Для реалізації мети необхідно виконати такі завдання дослідження: 

 розглянути основні терміни тривимірної графіки програми ZBrush; 

 дослідити елементи інтерфейсу ZBrush; 

 з'ясувати можливості основних інструментів моделювання 3D-

об’єкту барельєфу в програмі ZBrush; 

 створити алгоритм виконання 3D-моделі барельєфу; 

 на основі здійсненої роботи сформулювати висновки щодо 

перспективи розвитку напрямку 3D-моделювання у дизайні. 

При створенні 3D-об’єкту використовувались редактори Adobe Photoshop 

(за допомогою якого виконувалася обробка фото барельєфу для створення 

текстур) та ZBrush (в якому використовувалися вже оброблені фото для 

подальшого моделювання барельєфу). 

Процес створення комп’ютерної моделі починався з перегляду начерка 

барельєфу та готової моделі з матеріалу. Пізніше було створене фото моделі з 

матеріалу, яке опісля використовувалося в роботі в Adobe Photoshop та ZBrush.  
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При початковому моделюванні була створена основа моделі. Подальша 

деталізація проводилася з використанням необхідним інструментів ZBrush. 

У результаті чого була отримана готова і достовірна 3D-модель 

барельєфу.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що сучасні програми 3D-

моделювання володіють дуже широкими можливостями в своїй області і 

розвиваються досить швидкими темпами. Напрямок 3D-моделювання в дизайні 

інтенсивно розвивається і є досить перспективним, оскільки є затребуваним у 

багатьох сферах діяльності людини. Тому знання принципів роботи з 

програмами 3D-моделювання є важливим для становлення майбутнього 

дизайнера як висококваліфікованого фахівця. 
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Ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії 

гостинності. Водночас, ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів 

високоліквідного використання капіталу, а з іншого – середовищем із високим 

ступенем конкурентності. У всьому цивілізованому світі він є одним із 

найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та підприємства 

ведуть між собою постійну боротьбу за сегментацію ринку; за пошук нових та 

за утримання постійних споживачів їхньої продукції та послуг. Усі заклади та 

підприємства повинні мати високий рівень конкурентоспроможності, а це 

можливо тільки за умови практичного досвіду [1]. 
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Ресторанне господарство м. Івано-Франківськ стало однією з перших 

галузей економіки, що перейшло на ринкові відносини. Зміна організаційно-

правової форми господарювання обумовила появу великої кількості приватних 

підприємств та створила певну ієрархію серед закладів ресторанного 

господарства: від ресторанів і барів класу «люкс» до кафе та їдалень, 

працюючих у нижчому ціновому сегменті. У зв’язку із цим, ринок послуг 

харчування м. Івано-Франківськ є достатньо динамічним, тому що 

безпосередньо залежить від загальних змін в економіці, а також від мінливості 

попиту споживачів, зокрема їх платоспроможності [2]. 

Найкращі заклади ресторанного господарства м. Івано-Франківськ: 

ресторан Надія, Франко, Pasage Gartenberg, Легенда тощо. Чудовий інтер’єр, 

смачна їжа, привітний сервіс та комфортна атмосфера роблять ці заклади 

найкращими [2]. 

Головне управління статистики інформує, що на початку 2017 року в 

місті Івано-Франківськ функціонувало 569 закладів ресторанного господарства, 

що на 8 закладів більше, ніж в попередньому році. У загальному інтер’єр і 

меню закладів відповідають очікуванням середньостатистичного туриста [3]. 

Як відомо, в Америці 1 ресторан припадає на 600-700 мешканців, а в 

Києві – на 3,5 тисячі мешканців [3]. 

Населення м. Івано-Франківськ становить 251,5 тис., а закладів 

ресторанного господарства, як зазначено вище,  налічується 569. Тому, у 

зв’язку з цим, можна сказати, що на кожен заклад ресторанного господарства 

міста, припадає по 442 чол., на кафе – 1 093 чол., на ресторани – 4 796 чол., на 

бари – 9 575 чол., на паби – 9 314 чол., на кав’ярні – 7 621 чол., на піццерії – 8 

672 чол., на їдальні – 6 287 чол., на заклади швидкого харчування – 5 030 чол. 

[3]. 

На основі аналізу можна сказати, що мережа об’єктів ресторанного 

господарства міста Івано-Франківськ розвивається досить стрімко, однак дещо 

хаотично, без урахування маркетингової оцінки попиту населення на різні види 

ресторанних послуг. 

Потенціал ринку ресторанного господарства м. Івано-Франківськ 

використовується не в повній мірі. Забезпеченість закладами ресторанного 

господарства не є достатньою і не  є рівномірною по всьому місту.  

У туристичному плані місто є доволі привабливим, саме тому необхідно 

здійснювати стратегічне управління розвитком туристичної індустрії, що 

позитивно вплине на формування належної інфраструктури підприємств 

харчування. 
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ЗАМКОВЕ МИСТЕЦТВО В УКРАЇНІ:  

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Вагому частину багатої культурної спадщини України становлять 

пам’ятки архітектури, залишені нам творцями минулих епох. Вони, свідки 

життя народу і розвитку його національної культури, відіграють важливу роль у 

пізнанні історії, вихованні почуття патріотизму та відданості своїй землі, 

являються невід’ємною частиною світової культури [8]. 

Найстарішими пам’ятками архітектури є пам’ятки фортифікаційного 

зодчества – одного з найбільш давніх і поширених видів будівельного 

мистецтва. Оскільки життя в Україні протікало серед безлічі воєн, число замків 

і фортець з кожним століттям ставало все більшим. Як у княжі часи укріплені 

міста, так пізніше оборонні замки служили для населення захистом у часи 

небезпеки. З давніх часів замки і фортеці в Україні мали оборонну і житлову 

функцію. Їх будували в найкращих пунктах з оборонної точки зору, а також в 

найкращих пейзажних місцях з гарним краєвидом, на берегах водойм, у лісах 

або серед скель. Вони будувалися у вигляді укріплених будівель або групи 

побудов, що водночас служили помешканням для феодалів і навколо яких 

розбудовувалися поселення людей. А оскільки замки будували зовсім не бідні 

люди, кожен із них за своєю красою і величчю представляє справжній витвір 

мистецтва. Майже всі вони пов’язані з відомими постатями чи родинами 

http://www.mvk.if.ua/aboutcity
http://www.ifstat.gov.ua/
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України, що лишили свій слід в світовій історії. Це були заможні литовські, 

польські або українські князі чи магнати [6]. 

Деякі замки дійшли до нас через віки і принесли з собою історію 

українського народу. Але набіги ворогів та дві світові війни зруйнували 

більшість з них. Та й ці руїни є не менш привабливими для туристів, ніж цілі 

замкові комплекси. Вони містять в собі історичну архітектурну цінність, і 

мають велике значення в розвитку української національної культури. Замки 

стали важливим об'єктом для туризму в Україні. 

Замки України з сивою історією знайшли своє нове призначення: стали 

музеями, картинними галереями, туристичними родзинками країни, 

майданчиками для театральних постановок та музичних концертів, довкола них 

ведеться значна науково-дослідницька робота, постійно ведуться археологічні 

дослідження. Результатом цих досліджень є наукові праці та виставки, на яких 

трапляються справді унікальні експонати [2, с.37]. 

Історично склалося, що основна частина замків і фортець України 

побудована в Західній Україні, під впливом культурологічних особливостей 

країн, яким в різні епохи належав захід країни. Третина всіх українських замків 

збереглася на Тернопільщині. Сперш замки будували з дерева, що не було 

надійним, адже ворог просто міг спалити таке укріплення. Тому пізніше 

споруди почали будувати із каменю і цегли [6]. 

Більшість замків і фортець України датують XIV-XVII століттями, а 

найстарішим з них вважається романтичний середньовічний Невицький замок 

XII століття, розташований в Закарпатській області, на горі, на правому березі 

річки Уж. У народі говорять, що перша фортеця з дерева на цьому місці була 

побудована слов'янською княгинею для укриття в ній жінок та дітей у разі 

нападу ворогів. Сама назва замку, Невицький, говорить про це, бо пов’язана із 

словом наречена або дівчина («невістка»). Також говорять, що в цьому замку 

ховали наречених із заможних сімей від парубків. Невицький замок має 

неправильну еліптичну форму стін, до яких приєднана шестикутна вежа. Вчені 

говорять, що протягом століть ним володіли угорці, італійці і навіть 

трансільванський воєвода. А легенд про замок ходить безліч! Дорога до замку 

приводить до саду Вагнера (названого на честь садовода з Угорщина Карла 

Вагнера), закладеному ще в 1879 році, з дивовижним фонтаном, що не замерзає 

навіть взимку через використання природного тиску води [5, с.17]. 

Отже, серед найбільш популярних серед відвідувачів (через розвинену 

туристичну інфраструктуру) є: Луцький замок (також відомий як Замок 

Любарта), Кам'янець-Подільська фортеця, Золочівський, Олеський і 

Підгорецький, що входять до туристичного маршруту "Золота підкова", замок 

Паланок, що в Мукачеві, замок Збаражських, Ужгородский замок, замок 

Шенборн. Кожен з них має свою історію і свої легенди. 

Замки і фортеці Південно-Східної України не надто відомі пересічному 

громадянину, крім фортець Криму. Але поки останні нам майже не доступні, є 
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можливість доторкнутися до таємниць Херсона, Одеси, Білгорода-

Дністровського; відвідати острів Березань і простори Запоріжжя [4, с.87]. 

На острові Березань, що знаходиться на території Миколаївської області, 

збереглися воєнні укріплення, які є культурною спадщиною нашої області. 

Першу фортецю на острові збудували турки. Пізніше, у часи СРСР, острів 

вважався воєнним об'єктом. До сих пір стіни фортеці зберігають свої таємниці. 

У місті Одеса збереглася фортеця, яку ще називають «Карантином» або 

«Аркадою». Це фортифікаційні укріплення, що складаються з аркади і 

порохової вежі. Колись з їх допомогою контролювали потік товарів і пасажирів, 

які прибували в порт. Пам'ятнику історії та культури вже більше 200 років.  

Білгород-Дністровська, або Аккерманська фортеця в Одеській області до 

сих пір залишається загадкою для багатьох істориків. Це найбільше 

фортифікаційна споруда України, яке скоро може стати історико-архітектурним 

заповідником. Відомо, що вона була зведена на залишках давньогрецького 

міста Тіра, але коли точно і ким саме, нікому невідомо, тому відвідувачам 

залишається просто милуватися небаченою красою величної споруди.  

Замок Попова – архітектурна гордість Запорізької області. Він належить 

до поширеного в 19 столітті типу замків-садиб (або замків-палаців), які тоді 

масово поширювалися як в Західній Європі, так і в сучасній Україні. Територія 

замку – це великий палацово-парковий ансамбль. На державному рівні він 

визнаний як Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба 

Попова». Також іноді можна зустріти назви «Таврійський палац» або 

«Таврійська садиба». Зараз, до речі, актуальним залишається питання 

реставрації замку [1]. 

Ряд наукових інститутів України (Укрпроектреставрація, 

Укрзахідпроектреставрація, НДІТІАМ) вже багато років веде науково-дослідні 

та проектні розробки реставрації і подальшого пристосування замкових 

комплексів України.  

Необхідно зазначити, що діапазон їх нового використання досить 

широкий і різноманітний. Це розміщення культурно–просвітніх установ, 

готелів, санаторіїв, баз відпочинку та туризму, наукових та навчальних 

закладів. Специфікою української реставраційної справи є те, що найбільш 

успішно відбуваються проекти з реставрації та пристосування замків під музеї. 

Прикладом можуть слугувати Олеський, Золочівський (на Львівщині), 

Луцький, Острозький (Волинь), Збаразький, Хотинський та Кам’янець-

Подільський замки-музеї [7, с.44].  

На сучасному етапі з’являється багато комерційних пропозицій 

пристосування пам’яток фортифікаційної архітектури до сучасних потреб. 

Головною відміною таких пропозицій є розрахунок на те, що пристосування 

перш за все повинно приносити економічний прибуток, ніж сприяти 

збереженню пам’ятки, запобігаючи її фізичному знищенню. Це розміщення 

розважальних закладів (ресторанів, казино, дискотек), використання під 

складські приміщення, виробництво. Але з точки зору охорони історико-
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культурної спадщини таке пристосування не лише закриває доступ бажаючим 

оглянути пам’ятку, а й згубно позначається на її стані [3, с.63]. 

Організація мережі турбаз, готелів, будинків відпочинку з використанням 

замкових комплексів, будівництво нових об’єктів у місцях, де знаходяться 

різноманітні пам’ятки історії і культури, введення в експлуатацію численних 

музеїв, створення нових екскурсійних та туристичних маршрутів, щоб 

охоплювали усі замкові комплекси України, дасть змогу зберегти 

напівзруйновані замки, знайшовши їм раціональне використання; включити 

пам’ятки до музейної мережі України; популяризувати віддалені замки-музеї; 

залучити до цієї справи інвесторів, що в сучасних умовах, коли держава не 

виділяє коштів на повноцінну охорону пам’яток, принесе значну економічну 

користь; створити туристичну індустрію країни на основі існуючої культурно-

архітектурної спадщини [9, с.54]. 

Підсумовуючи усе вище викладене, можемо прийти до висновку, що, 

володіючи таким багатим культурно-історичним потенціалом, за умови його 

відновлення, збереження та раціонального використання, Україна матиме 

міцний фундамент для побудови дієвої стратегії розвитку галузі дозвілля і 

розваг. 
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ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛОСОФ ГРИГОРІЙ САВИЧ 

СКОВОРОДА ТА ЙОГО КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРИ 

 

Григорій Савич Сковорода є визначною постаттю української культури 

доби Просвітництва. Народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи на 

Полтавщині в бідній козацькій сім’ї. З ранніх літ відзначався схильністю до 

зосередженості на своєму внутрішньому світі, твердістю духу, великим 

бажанням до науки і знань. У 1738 році батьки віддають Григорія до Київської 

академії, де він навчався з перервами близько 10 років та здобув ґрунтовні 

знання з мов – грецької, латини, польської, староєврейської, німецької. У 1742 

році Григорія запрошують до придворної співацької капели в Петербург, бо він 

прославився чудовим басом, майстерною грою на скрипці, флейті, бандурі, 

цимбалах і сопілці та композиторським талантом. Після двох років перебування 

у північній столиці він повертається продовжувати перерване навчання. У 1744 

– 1745 рр. Сковорода вчиться у класі філософії. Дослідники вважають, що він 

був добре обізнаний з творами античних авторів Платона, Арістотеля, Плотіна, 

з богословськими трактатами середньовічних отців церкви та з зовсім свіжими 

на той час ідеями європейських філософів Нового часу  – Декарта, Спінози та 

інших [1; 12, с.134]. 

В 1745 році разом з місією генерала Вишневського Сковорода виїхав до 

Угорщини в м. Токай, де перебував до 1750 року. В 1751 році деякий час 

викладав поетику в Переяславській семінарії. В 1753 році працював учителем 

сина багатого поміщика, а потім здійснив подорож до Москви. Майже рік 

провів у Троїце-Сергієвій лаврі, поповнюючи свої знання в її бібліотеці. Після 

повернення в Україну знову посідає місце домашнього вчителя до 1758 року. В 

1759-1768 роках викладав у Харківському колегіумі. В 1768 році був 

запрошений читати курс етики у додаткових класах при колегіумі. Останні 
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понад 25 років життя Сковорода мандрував Україною. Проте, можемо сказати, 

що за зовнішньою невлаштованістю особистого життя і кар’єри Григорія 

Сковороди приховувався глибоко послідовний процес внутрішнього духовного 

зростання, в контексті якого народжувалася літературно-філософська спадщина 

видатного українського мислителя [3]. 

Філософія, як відомо, є теоретичною формою мислення про світ в цілому 

та про місце людини в цьому світі. З-поміж широкого спектра філософських 

ідей Сковорода зупинився на етико-гуманістичній проблематиці, яку не 

можливо розробити поза поняттям культури. Сковорода розглядав культуру як 

найважливіший фактор, що забезпечує внутрішній прогрес людської 

особистості, її духовний розвиток та вдосконалення. Принцип самопізнання є 

центральним у філософії Г.С. Сковороди. Він реалізується як процес 

справжнього наближення людини до Бога через занурення в себе. 

Самопізнання, на думку Сковороди, є сенсом життя людини. У процесі 

самопізнання людина розкриває сама себе, повертається до глибини духовних 

основ свого існування. Результатом цього процесу має бути досягнення 

людиною істинного щастя. 

У контексті піднятої Г. С. Сковородою етико-гуманістичної та 

культурологічної проблематики лежить його вчення про дві натури і три 

світи. Визначальним для філософа є погляд на світ, що складається з двох 

протилежних натур або першооснов, сутностей світу: видимої й невидимої, 

зовнішньої й внутрішньої, тілесної й духовної, тлінної й вічної, обману й 

істини, «тварі» і Бога, матерії і форми. Значення цих нерозривних натур не 

однакове. Основою всіх речей, їхньою рушійною силою є саме невидима 

натура, тобто Бог. Він уявлявся Сковороді як суто духовний першопочаток 

світу. Бог є вічним главою і таємним законом будь-якої істоти. Закон цей – це 

божественна природа, незрима, нетлінна натура. Вона – вічна основа всього, не 

обмежена ні простором, ні часом, ні статтю, ні іменем. Бог, згідно поглядам 

Сковороди, є космічним розумом, добром і красою [12, с.135]. 

Дві натури протистоять одна одній, але водночас вони нерозривно 

пов’язані між собою. Щоб досягти Бога, людині необхідно перетнути межу, яка 

відокремлює духовну натуру від натури матеріальної. І тут дуже важливо 

зрозуміти основоположне для творчості Г. С. Сковороди вчення про три світи, 

яке органічно пов´язане з його вченням про дві натури. Усе існуюче, на думку 

Сковороди, поділяється на три специфічні види буття або «світи» –  великий 

(макрокосм), малий (мікрокосм) і символічний (Біблія). Це вчення виходило з 

обґрунтованої античними мислителями ідеї про єдність людини і космічної 

першооснови буття . Згідно з цією думкою, людина розглядалася як малий світ, 

мікрокосм, який відтворює в собі, щоправда у менш досконалій формі, усі 

властивості макрокосму. «Пізнай себе і ти пізнаєш світ!» – закликав корифей 

античної філософської думки славнозвісний Сократ. Й тепер стає зрозумілим, 

чому сучасники називали Сковороду «українським Сократом» [2].  
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Погляд на людину як на мікрокосм активно розроблявся, наприклад, в 

епоху Відродження, як у західноєвропейській, так і у вітчизняній думці. Проте, 

на відміну від своїх попередників, Г. С. Сковорода виділив Біблію у третій, 

окремий світ. Біблію він розглядає як символічний світ, через який можливе 

осягнення невидимої натури, тобто Бога, адже сутнісним змістом знаків 

священного писання якраз і є вияв надприродної, божественної реальності. З 

погляду сучасності, символічний світ цілком можна ототожнити з 

культурою. В цьому сенсі видатного українського мислителя Г. С. Сковороду 

можна вважати предтечею однієї з перспективних методологій сучасної 

культурологічної науки, а саме – інформаційно-семіотичної концепції, згідно 

з якою культура тлумачиться як інформація, що накопичується, зберігається і 

передається в суспільстві за допомогою знакових засобів або символів [6].  

Символічний світ Сковороди можна трактувати як культуру. Як Біблія 

вимагає символічного прочитання, так і культура повинна виявити свій 

істинний смисл, схований за масивом символів. Мета кожного символу Біблії – 

вести людину до пізнання невидимого. Перед очима людини повинна впасти 

завіса буквального, історичного світу й відкритися вічність. Таким чином, 

завдяки третьому символічному світу, невидимий світ перетворюється на 

видимий і стає можливим для сприйняття[12, с.137]. 

Літературно-філософська творчість Г. С. Сковороди фактично 

започатковує Просвітництво як тип культури в Україні. В цілому думка його 

розвивалася в контексті ідей західноєвропейської просвітницької філософії. З 

іншого боку, специфіка православної культурно-історичної традиції, у межах 

якої проходили життя і творчість Г. С . Сковороди, зумовлювала оригінальність 

філософсько-культурологічних ідей «українського Сократа». На відміну від 

своїх західноєвропейських колег, Сковорода намагався пояснити сутність 

людини не через пізнання природи, а через розуміння її з середини. 

Інструментом самопізнання, за Сковородою, є не розум, звільнений від 

традицій та обмежень (як вважали, наприклад, французькі просвітники), а 

надчуттєвість і містичне споглядання або те, що великий український філософ 

визначив поняттям серце. За Сковородою, серце – це духовна субстанція, яка є 

основою людського буття і джерелом моральних якостей людини, зокрема, 

чесності, працелюбства, зневаги до надмірного багатства, заздрощів тощо. 

Оскільки цю субстанцію створює в людині Бог, то філософ часто ототожнював 

серце з Богом або Словом Божим. Досконале серце властиве тій людині, яка 

зайнята пошуками в собі істинного духовного начала [12, с.138]. 

Підсумком філософських і життєвих пошуків Г. С. Сковороди є 

розроблене ним учення про щастя. Щастя він розглядав насамперед як стан 

незалежності від зовнішніх умов існування й стан душевного спокою. Уся його 

філософія органічно пов’язана з його життям і спрямована на утвердження 

духовності як адекватного середовища людського існування. Ідейну позицію 

філософа вирізняло й специфічне ставлення до соціального світу, до сучасної 
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йому цивілізації. Він проповідував духовну активність індивіда, але це зовсім 

не означало його соціальну активність.  

Український мислитель був в опозиції до сучасної йому соціальної 

організації та культури. Водночас він не збирався змінювати існуючий порядок 

у цілому, підкоряти його певній ідеологічній системі. Для нього був дорожчий 

автономний індивід, який розуміє, що відбувається навколо. У цьому індивідові 

й слід розбудовувати все те, що належить до сфери духу, тобто культуру. Мета 

людини – опанувати духовне багатство і таким шляхом досягти істинного 

щастя. Заперечення Г. С. Сковородою сучасної йому цивілізації – це 

неприйняття того зла, що панувало в ній, але це не втеча від реальності, а 

спроба формування, вирощування в собі справжньої реальності – реальності 

духу, що власне і є культура [12, с.138–139].   

Життєвий шлях невтомного філософа духу скінчився 29 жовтня (9 

листопада) 1794 року в селі Іванівка Харківської губернії. Свій прихисток в 

останні чотири роки життя Г. С. Сковорода знайшов у маєтку представників 

старого козацько-старшинського роду Андрія Івановича Ковалевського та його 

дружини Варвари Яківни. З ними Г. С. Сковороду пов´язували надзвичайно 

теплі, сердечні стосунки, й ця обставина побіжно дозволяє встановити 

специфічний зв'язок між великим український філософом та Миколаївщиною. 

Адже гідним вихованцем Г. С. Сковороди став син Варвари Яківни 

Ковалевської (від першого шлюбу) – Василь Назарович Каразін (1773 – 1842 

рр.)

, який сам в подальшому прислужився Україні як видатний просвітник, 

засновник першого в підросійській Україні – Харківського – університету 

(1805 р.),  дослідник-природничник й сповідувач моральних настанов свого 

вчителя. Похований В. Н. Каразін в місті Миколаєві, могила зберігається на 

старому міському некрополі [4;10].   

Отже, Григорію Савичу Сковороді вдалося створити оригінальну 

філософську систему в якій знайшли відображення як реалії європейського 

Просвітництва, так і  особливості української ментальності. Важливим 

складником цієї системи стала культурологічна концепція мислителя, 

зосереджена на проблемі «осердечення», тобто духовного зростання людини 

на засадах християнської моралі. Дотримуючись позицій гуманізму, 

Г.Сковорода відстоював єдність людини і природи. На думку філософа, шлях 

до людського щастя прокладається через самопізнання. Пізнати себе, за 

Сковородою, — пізнати божественне у собі. Розум великого мислителя, його 

любов до істини, до людини дозволили йому осягнути найпотаємніші глибини 

людської душі, торкнутися самої вічності. В часи глибокої кризи, яку 

переживає сучасна Україна, моральні настанови Григорія Сковороди не 

старіють. Навпаки, вони є актуальним дороговказом у пошуках справжнього 

                                                 
*
Варвара Яківна Ковалевська запросила Г. С. Сковороду в свій маєток домашнім вчителем та 

вихователем для синів Василя та Івана. [10, с. 40]. 
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сенсу людського буття, а філософська спадщина великого мислителя була і 

залишається одним з найцінніших здобутків української національної культури.  
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БІБЛІОТЕКА І КУЛЬТУРА: ГРАНІ ДОТИКУ 

 

Бібліотека зазвичай розглядається або як установа культури, або як 

інформаційний заклад. Однак якщо використовувати підхід до культури, 

представлений філософом В. С. Стьопіним, який характеризує культуру «як 

систему інформаційних кодів, що закріплюють історично накопичений 

соціальний досвід», то протиставлення культури та інформації знімається. Тоді 

бібліотека виступає як інформаційна система в рамках культури.  

 М. Я. Дворкіна пропонувала розглядати бібліотеку як інформаційну 

систему в рамках культури, основні функції якої не тільки збір та зберігання 

книг і інших документів, виконання ролі громадської пам’яті, але й 

розповсюдження предметів і цінностей культури. Вона підкреслювала, що 

функціями збереження і трансляції документних культурних цінностей 

широким кругам населення, бібліотека забезпечує важливий соціальний ефект 

який сприяє розвитку культурного потенціалу людей різних соціальних груп. 

 Бібліотеки стали виконувати ряд функцій, що сприяють збереженню і 

розвитку культури. Понад сто років тому бібліограф К. І. Рубинський в своїй 

лекції «Культурна роль бібліотеки і завдання бібліотекознавства» відзначав, що 

«бібліотека є фактором людської культури», що вона необхідна для розвитку 

науки, що вона «стала засобом до розвитку освіти», що «в бібліотеці, як в 

дзеркалі, відбивається культурне життя суспільства у відому епоху» [2]. 

 Політичні та соціально-економічні перетворення у нашій державі, що 

відбулися наприкінці ХХ сторіччя, створили принципово нові умови для 

розвитку бібліотек. Виконуючи традиційні просвітницькі функції, 

накопичуючи знання й зберігаючи культурне надбання, бібліотеки 

перетворюються в інформаційні центри, що надають доступ громадянам до 

національних та світових інформаційних мереж і баз даних. Трансформація 

діяльності публічних бібліотек, еволюція їхньої соціальної ролі спричинили 

збагачення і розширення функцій цих закладів.  

 На тлі посилення децентралізації і регіоналізації всіх сфер соціального 

життя, у т.ч. засобів масової інформації, книговидання та 
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книгорозповсюдження, бібліотеки залишилися саме тими сталими соціальними 

інститутами, які взяли на себе значну частку відповідальності за забезпечення 

інформаційної та культурної єдності регіонів країни.  

 На рубежі ХХ-ХХІ століть все більше прослідковується тенденція 

перетворення бібліотек у соціокультурні центри своїх регіонів, що, безумовно, 

відповідає сучасним вимогам.  

 По суті, бібліотека реалізує дві найважливіші функції в культурі: 

культурозберігаючу і культуротрансляційну. Культурозберігаюча функція 

бібліотек, забезпечує за допомогою збирання та зберігання книг (і інших 

документів) виконання ролі громадської пам'яті. Як і людська пам'ять,  

бібліотеки допомагають не тільки зберегти, але і відтворити збережену 

культуру. Вони роблять цю культуру доступною людям. Це проявляється в 

культуротрансляційній функції бібліотек. З використанням нових 

інформаційних технологій зростає можливість одночасно реалізувати обидві 

функції – забезпечити збереження і розповсюдження предметів і цінностей 

культури. У соціумі існують і інші соціальні інститути пам'яті, які здійснюють 

культурозберігаючу і трансляційну функції – це архіви та музеї. Однак на 

відміну від названих інститутів бібліотеки, перш за все універсальні, збирають і 

зберігають документи широкого поширення (книги, в тому числі художню 

літературу, періодичні видання та ін.), роблячи їх доступними для широких 

верств населення. Тим самим вони, єдині серед інститутів пам'яті, сприяють 

збереженню і трансляції національної мови, народної культури, традицій, 

обрядів, регіональних особливостей, найбільш значущих зразків культурної 

книжкової спадщини [2]. 

 Причому, зберігаючи культурні цінності у вигляді документів і 

вміщеної  в них інформації, бібліотеки, як і інші інститути пам'яті, 

забезпечують доступ до них не тільки постійним користувачам сьогодення, а й 

майбутнім (тим самим, реалізуючи спадкоємність культури). 

 На разі бібліотека як об’єкт соціокультурної діяльності регіону діє у 

традиційному і віртуальному просторі. При цьому традиційний бібліотечно-

комунікативний простір включає соціокультурний обмін між бібліотекою і 

органами влади, громадою, релігійними конфесіями, іншими бібліотеками та 

закладами культури. Віртуальний простір передбачає отримання та 

передавання інформації, спілкування як користувачів бібліотеки, так її 

працівників за допомогою Інтернету [1, 3]. 

 Поєднання сучасних інформаційних технологій з розвитком культури 

спілкування з книгою, мистецькими творами, їх застосування при організації 

зустрічей з творчими особистостями притаманні всім бібліотечним закладам. 

 Наразі культурна робота бібліотек представлена широким розмаїттям 

форм. Крім звичних диспутів, читацьких конференцій, вечорів запитань та 

відповідей, усних журналів, з’явилися нові форми: презентації книги, години 

цікавих повідомлень, поетичні колажі, ніч у бібліотеці, віртуальні виставки, 

буктрейлери, скайп-заходи та ін.  
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 Так, Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

О. Гмирьова, що активно діє в культурному просторі свого регіону, дбайливо 

зберігає і несе крізь роки власні давні традиції. Співпраця з творчою 

інтелігенцією – один із пріоритетних напрямів її діяльності. Тут регулярно 

проводяться виставки творів місцевих художників, робіт майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва, організовуються концерти і зустрічі з місцевими 

композиторами, проводяться вечори пам’яті, засідання художньої вітальні «В 

гостях у дев’яти муз». Започаткований проект «Вихідний день у бібліотеці», 

конкурс на кращий буктрейлер краєзнавчої книги серед бібліотек районних 

ЦБС області «Буктрейлер – сучасна медіа реклама книги та читання», 

краєзнавчі квести та інші востребувані форми роботи тощо[1, 4]. 

 Надаючи продукти своєї діяльності користувачам для вирішення їх 

наукових, виробничих, культурно-творчих, дозвіллєвих та інших завдань, 

бібліотеки тим самим сприяють розвитку відповідних сфер діяльності і 

створення нових культурних цінностей. 

 Найважливішою цінністю бібліотеки сьогодні, в епоху електронних 

інформаційно-комунікаційних технологій, проголошується свобода доступу до 

інформації, свобода її вибору людиною, хоча реалізувати цю цінність не завжди 

вдається з фінансових, правових та інших причин. Але нові бібліотечні цінності 

узгоджуються з багатьма колишніми цінностями, у ряду яких залишається 

книга, збереження документів, інформації, своєчасне і адекватне задоволення 

запитів користувачів. 

 Таким чином бібліотека стала справжнім культурним центром, де 

поєднуються інтереси різних поколінь, виникає відчуття соціальної 

повноцінності та причетності до суспільного визнання, поваги з боку 

оточуючих. 

 Бібліотеки беруть участь у збереженні, трансляції, споживанні і 

створенні продуктів культури, але їх перші дві функції найбільш значущі для 

культури. 
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ОЛЕКСАНДР СИЗОЗЕНКО ЯК ВИЗНАЧНА ПОСТАТЬ 

МИКОЛАЇВЩИНИ 

 

Літературна Миколаївщина багата талановитими людьми. До них 

належить наш земляк, відомий український письменник, лауреат Державної 

премії України імені Т. Г. Шевченка, лауреат премії України імені 

Ю. Яновського, удостоєний стипендії Президента України Олександр 

Олександрович Сизоненко [1]. 

Олександр Сизозенко народився 20 вересня 1923 р. у селі 

Новоолександрівка Баштанського району Миколаївської області в родині 

хліборобів. Закінчив Баштанську середню школу в трагічний день початку 

Великої Вітчизняної війни – 22 червня 1941 р. Юному Олександру довелося 

пережити фашистську окупацію, як військовому пройти з боями від рідної оселі 

до Берліна. У боях за Берлін 28 квітня 1945 р. був тяжко поранений [2]. 

Після війни повернувся до Миколаєва. Вісім років працював робітником 

на Чорноморському суднобудівному заводі, закінчив Миколаївський 

педагогічний інститут. Працював на партійній роботі [5]. 

У 1949 р. Олександр Сизоненко публікує на сторінках журналу 

«Вітчизна» перше оповідання «Весна», а 1951 р. – виходить перша збірка 

оповідань «Рідні вогні». Одна за одною з’являються збірки оповідань та нарисів 

«Рідні краї» (1955), «Далекі гудки» (1957), «В батьківському краї» (1959), 

повісті «Зорі падають в серпні» (1957), «Для чого живеш на світі» (1961) [3]. 

Твори, що вийшли з-під його талановитого пера, зрозумілі та близькі 

кожному з нас, тим, хто народився і живе у степовому краї на Миколаївщині. 

Адже в його творах так гарно оспівано неповторну красу Баштанських степів: 

«Прекрасна наша земле! Її любим усім серцем, усю з самого пуп’янка свого, з 

перших кроків своїх. Ви можете вибирати на ній, що вам завгодно, а я вибираю 

Баштанку». Ці чудові рядки Олександра Олександровича зворушать душу 

кожного з нас, бо почуття до рідної домівки – це почуття світлого й ніжного, 

що людина навічно зберігає у своєму серці [4]. 
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Згодом публікується його перший роман «Корабели» (1960), який приніс 

автору громадське та літературне визнання. Працюючи упродовж довгого часу 

на Миколаївському суднобудівному заводі, письменник просто не міг не 

написати про звитяжні будні кораблебудівників. Він говорив: «Мені найбільше 

вдається не вигадане, а бачене, пережите, відчуте. Майже в усіх творах я 

відштовхувався від життя» [3].  

У 1965 р. побачив світ знаменитий роман «Білі хмари». «Найдорожча, 

наймиліша, найулюбленіша моя книжка – «Білі хмари», – не раз зізнавався 

письменник. Розповідь у творі йде в двох часових вимірах, обіймаючи сучасне і 

раз по раз заглиблюючись у минуле. Твір дає нам можливість збагнути 

внутрішній світ й сенс життя таких звичайних людей, як батько розповідача, їх 

доброту і духовну щедрість [3]. 

1962 р. письменник переїздить до Києва, працює на кіностудії імені 

О. Довженка, згодом переходить на творчу роботу. Він став автором сценаріїв 

фільмів «Білі хмари», «Кайдашева сім'я» (1993), редактором фільмів «Тіні 

забутих предків» (1964), «Новели Красного Дону», «Загибель ескадри» (1965), 

«Та, що входить у море», «Криниця для спраглих» (1987) та інші [4]. 

Твори, що принесли письменникові громадсько-літературне визнання: 

романи «Білі хмари», «Корабели», трилогія «Степ», «Була осінь» та «Мета». 

Вершиною творчості Олександра Сизоненка стала трилогія «Степ», «Була 

осінь», «Мета», за яку він у 1984 році удостоєний Національної премії імені 

Т. Г. Шевченка. Більше ніж через два десятиліття світ побачив розширений та 

допрацьований варіант цього монументального видання. На перетині 80–90-х 

років письменник створює гостроконфліктний роман «Далекий Бейкуш», в 

основу якого покладано реальну історію про боротьбу прогресивної 

громадськості проти спроб прокласти канал Дніпро – Дунай [5]. 

Творчий доробок О. Сизоненка досить значний – загалом перу визнаного 

класика вітчизняної літератури належать понад 30 романів, повістей, збірників 

оповідань та публіцистичних статей. присвячені рідній Миколаївщині та її 

мешканцям. Вони виходили російською, білоруською, англійською, німецькою, 

польською, та іншими мовами. Їх спільний тираж обчислюється мільйонами 

примірників [5]. 

Як і кожній талановитій особистості, Олександру Сизоненку дороге 

кожне слово, виношене біля серця. Бо написане – то вистраждане безсонням у 

постійних роздумах. 

Література – це вічна загадка любові до життя. Як відомо, геніїв мало. 

Особливо в літературі та мистецтві О. Сизоненка можна сміливо назвати генієм 

пера. Це яскрава зірка, яка і досі світить на небосхилі краєзнавчої літератури. 
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ВИКОРИСТАННЯ АДВЕТОРІАЛУ У ДРУКОВАНИХ ЗМІ НА 

ПРИКЛАДІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ГАЗЕТИ "ВЕЧЕРНИЙ НИКОЛАЕВ" 

 

Сьогодні в Україні зумовлено постійне зростання рекламного ринку. 

Інтенсивний розвиток рекламної комунікації є потужним інструментом 

продажу товарів та послуг, а також засобом активного економічного та 

технологічного вдосконалення, розвитку ЗМІ і визначає обличчя сучасної 

вітчизняної преси. Реклама у пресі має численну аудиторію, характеризуються 

високим ступенем привертання уваги. До того ж, реклама не тільки впливає на 

збут товарів та послуг, але й стає важливим джерелом формування ціннісних 

настанов, особливо для молодих громадян України, тобто має неабияке 

http://www.niklib.com/resource/karta.ua?id=36


ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 60 
 

соціокультурне значення для суспільства. У багатьох країнах на рекламу 

доводиться більша частка загальних видатків. Наприклад, 93% – у Швеції, 83% 

– у Нідерландах, 75% – у Німеччині, 64% – у Великобританії, 53% – у США, 

48% – в Австралії, 43% – в Італії. 

Сучасною найпоширенішою формою реклами в друкованих ЗМІ – є 

адветоріал. 

Термін адверторіал (англ. advertorial – текст на правах реклами) з'явився 

завдяки злиттю двох понять: advertisement (реклама) і editorial (редакційна). І це 

об'єднання як не можна краще відображає вимоги до рекламних матеріалів для 

сучасної аудиторії друкованих ЗМІ. 

Адветоріал – це матеріал комерційного характеру, в якому пропагується 

товар, послуга чи ідея засобами реклами і журналістики [4]. 

Адветоріал – гібрид, що є поєднанням традицій журналістських, 

рекламних та PR-матеріалів. Це матеріали підвищеної читабельності. Сюди 

можемо зарахувати публікації, що побудовані за принципами репортажу, 

інтерв’ю, статті, огляду[5]. 

Концепції створення адветоріалу: 

- публікація корисна користувачу; 

- відокремлення рамкою, кольором (це відрізняє від звичайних 

редакційних статей і відразу привертає увагу користувачів); 

- притаманна реальність і унікальність, незважаючи на замовний 

(платний) характер; 

- потрібно враховувати цільову аудиторію газети, необхідно щоб 

написана стаття чітко відповідала її контенту і не різко була протилежною з 

основною тематикою друкованого видання; 

- інформація була зрозумілою та легко запам’ятовувалась; 

- приваблювала змістом, дизайном; 

- необхідно писати новини або описувати події, які актуальні в даний 

момент часу і знаходяться у всіх на слуху. 

Адветоріал сприймається користувачами  як повноцінна, актуальна і 

головне реальна інформація, яка не містить прямої реклами [1]. 

Рекомендації щодо створення адветоріалу: 

- розпочинати як звичайну статтю, в якій описується проблема, 

аналізувати її причини та наслідки; 

- аналізувати шляхи для вирішення проблеми, аналіз успіхів та невдач; 

- вказувати, як і ким ця проблема вирішена і отриманий результат; 

- розміщувати  в рубриках "рекомендації", "поради", "тренди", "гід"; 

- цитувати думки лідерів: зірок, відомих або авторитетних особистостей; 

- збереження типовою для видання верстки, стилістики подачі матеріалу, 

тональності звернення до аудиторії; 

- неявний навчальний, мотивуючий характер подачі матеріалу; 

- відсутність прямої вказівки на очікуване від аудиторії дію; 
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- відсутність контактної інформації про предмета, його власника або 

посередника, у якого рекламований предмет можна придбати [3] . 

Переваги адветоріалу серед іншої реклами у пресі, по-перше, він 

виносить матеріал (власне рекламного змісту) з розділу чи рубрики, де 

нагромаджено одне на одному рекламні оголошення. По-друге, розміщує 

рекламну інформацію в сприятливіше для неї середовище де розглядається 

проблема, яку можна вирішити за допомогою пропонованого товару чи послуг. 

По-третє, він довше "живе", оскільки розміщений в журналістській частині 

видання, "зав'язаний" на проблемі і носить інформаційно-практичний 

характер[7]. 

Аналізуючи публікації Миколаївської газети «Вечерний Николаев» за 

січень – березень 2017 рік, можна виокремити такі ознаки використання 

адветоріалу: 

- у матеріалі згадується конкретний політичний діяч, наприклад: 

«Недавно назначенный вице-губернатор Валентин Гайдаржи отметил, что о 

грядущем субботнике заявляли еще во время приезда на недостроенный 

стадион 8 марта главы ОГА Алексея Савченко и приглашали присоединиться к 

уборке всех желающих, но активно приняли участие в акции лиш юне 

спортсмены [9]; 

-  у матеріалі від імені третьої особи згадується конкретне підприємство 

або бренд: «Благотворительная организация «Центр социальных проектов 

будущего» совместно с банком-партнером ПАО «Проминвестбанк» передали 

ряд препаратов для клинической лаборатории больницы. Начиная с 2015 года, 

«Проминвестбанк» активно участвует во всеукраинской благотворительной 

программе «Дети против рака», проводимой фондом»[6]. 

- у матеріалі йдеться про певну проблему, а її вирішення пов’язане із 

конкретним брендом. Наприклад: «Оба инвестиционных проектов реализованы, 

оба работают на полную мощность. «Bunge» вложила в свои объекты 180 млн. 

долларов, «COFCO Agril» – 75 млн. долларов. Строительстве этих объектов 

активно участвовала компания «Український будівельник», которую имеет 

честь представлять Василий Капацына» [8]. 

Найчастіше адверторіал подається у рубриках: Добрі справи, Будні влади, 

Актуальне, Рампа, Корисно знати. 

Адверторіал не слід вважати альтернативою традиційній прямій рекламі, 

скоріше це дуже ефективне її доповнення. Таким чином, адветоріал дає 

можливість рекламодавцеві розкрити усі грані свого товару/послуги, викликати 

інтерес та отримати довіру потенційного споживача, вмотивувати його на дію. 

Це ефективний засіб масового впливу, яке хоч і є по суті рекламним текстом, 

однак ретельно замасковано автором під звичайну редакційну статтю. Такий 

прийом дозволяє домогтися куди більш лояльного ставлення, ніж до звичайної 

рекламної статті, які часто просто можуть бути пропущені користувачем через 

негативного ставлення до реклами. Крім того, рівень довіри користувачів до 

адверторіальних статей значно вище, ніж до традиційної реклами [2]. 
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СИМВОЛІКА ДУХОВНОЇ МУЗИКИ Й.С. БАХА 

Творчість великого німецького композитора та генія Й. С. Баха і на 

сьогодні вражає своїми масштабами. У ній він поєднав усі досягнення сучасної 

йому музичної культури з високою біблійною культурою у всіх жанрах 

музичного мистецтва. Філософська основа його творів зашифрована у 
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музикальній символіці. Символ став феноменом, що забезпечив зв'язок між 

матеріальним та духовним полюсами культури. Музикальна символіка 

розкриває складний і дивовижний світ композитора, де він розмірковує над 

темами релігійних проблем, життя та смерті, глибинами внутрішнього світу 

людини, тим самим, перевершуючи за глибиною осягнення всі філософські 

постулати.  

Багато філософських трудів від Античності до наших днів присвячені 

символу – знаку, який має переносне значення. На сьогодні спостерігається 

особливий інтерес до знаків, знакових систем та символів в різних галузях 

наукового знання, що диктує звернення до теми символічності музики.  

Жоден серйозний виконавець та композитор не пройшов повз ім’я 

великого генія. Дослідженням творчості Й. С. Баха займалися такі відомі 

музикознавці та мистецтвознавці: К. Вольф, П. Спітте, М. Сапонов, 

Б. Яворський, Л. Авербух, М. Друскіна, К. Ігумнов, Л. Гінсбург. Усі вони 

розшифровували та пояснювали музичну мову композитора. 

В епоху бароко виникає музикальна символіка. Сучасники сприймали 

музику, як прозору та зрозумілу мову. Ці, так звані, музикально-риторичні 

фігури передавали стан афекту, слідували інтонаціям людської розмови, або 

носили зображувальний характер. На відміну від вокальної музики, де за 

основу брався текст, інструментальна спиралася на вчення про музикальні 

фігури, які були головним будівельним матеріалом, з якого складався твір. Це 

давало можливість експресивному, образному та смисловому наповненню 

музики. Саме завдяки сталій семантиці, музичні фігури перетворились на 

«знаки», емблеми певних почуттів та понять. Володіючи цими знаннями, ми 

можемо зрозуміти і сприйняти музику Й. С. Баха.  

Композитор був глибоко віруючою людиною, тому й у власній творчості 

він використовував музичні фігури у стійкому духовному контексті для 

вираження філософських, етичних і релігійних ідей. 

Кожен мотив, інтонація та звук розшифровують тексти Священного 

письма. Ось, наприклад, anabasis – сходження вгору і сatabasis – сходження 

вниз, circulation – обертання, fuga – біг, tirata – стріла, постріл. Деякі фігури 

наслідували інтонаціям людського голосу, мови: interrogatio – запитання 

(висхідна секунда), exclamation – вигук (висхідна секста). А ось виразність 

передавали наступні: suspiration – зітхання, або passus durisculus – хроматичний 

хід, вживаний для вираження журби, страждання [3]. Також емоційне 

забарвлення несли ритми: пунктирний – радість та бадьорість, тріольний – 

втома, зневіра.  

Бах часто звертався до теми Христа – мученика, в образі якого знаходив 

своєрідний символ страждаючого людства. Але він вірив в перемогу добра над 

злом, хоча й усвідомлював, що для цього потрібне терпіння й мужність. 

Сакральні числа теж є невід’ємною частиною творів Баха. «3» – символ 

Святої Трійці, «6» – шести «робочих» днів, за які Бог сотворив світ, «7» – 
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символ Трійці і Творіння в цілому, а також Святого Духа, «10» – десяти 

заповідей, «12» – символ церкви, апостолів і конгрегації [4].  

У творчості композитора зустрічаються стійкі поєднання звуків, щомають 

постійне значення. Серед них у Баха переважає символ хреста. Він складається 

із чотирьох різноспрямованих нот. Цікаво, якщо розшифрувати прізвище 

композитора (BACH) нотами, то виходить такий же графічний малюнок. B – сі-

бемоль, А – ля, С – до, Н – сі. Цей мотив зустрічається у таких творах: 

«Англійська сюїта №6 d – moll, Жига; 1 том ХТК, Фуга №2; 1 том ХТК, 

Прелюдія №24 h – moll [5]. 

Інший символ, що часто зустрічається у Баха, – «витання ангелів». 

Мелодійний малюнок у таких випадках нагадує помахи крил ангела. У 

клавірній музиці цей символ часто з’являється у п’єсах, написаних у 

тональностях з трьома знаками, зокрема в a – moll та es – moll, пов’язаних з 

символом Святої Трійці. Такі символи можна спостерігати в багатопластових 

спорудах, як цикли інвенцій, прелюдій та фуг. У них композитор розробляє 

дуже схожі, майже ідентичні інтонації в крайніх п’єсах циклів, тим самим 

скріплюючи їх в єдине ціле. Бах зашифрував цифрами, буквами і графікою 

своїх мелодій своєрідні послання в надії, що їх сенс зрозуміють музиканти. 

Таким чином, можна з впевненістю констатувати, що зміст духовної 

музики Й. С. Баха є складним, високоінтелектуальним та багатоплановим. 

Прихований задум музичної мови композитора відкривається здебільшого тим, 

хто знається на глибинному змісті епохи бароко, її символіці та філософії. 

Музика Баха буде завжди популярною й актуальною, оскільки її зрілість, 

високодуховність та велич не залишають байдужими професіоналів музичного 

мистецтва і шанувальників прекрасного. 
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МУЗЕЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ – ДУХОВНИЙ ОРІЄНТИР ДЛЯ 

СУЧАСНОСТІ 

 

Музеї, які є скарбницями культури, центрами культурно-духовного 

відродження народу, сприяють гуманізації суспільства, ствердженню 

української нації як частини світової спільноти. Як соціокультурні інститути 

суспільства, музеї об'єднують через соціокультурні процеси покоління людей, 

їх духовність, патріотизм. 

Загальне філософське осмислення музеїв вперше відзначив 

М.Ф. Федоров, який основну увагу звернув на значимість музею в галузі 

культури [1]. Проблемам ролі музеїв у системі освітніх закладів, типології 

музеїв, теоретичному осмисленню соціальної ролі музеїв присвячені праці 

І. Грабара, В. Дубровського, П. Флоренського,та ін. [2].  

Григорій Савич Сковорода народився 3 грудня 1722 р. у с. Чорнухах 

Лубенського полку на Полтавщині, у сім’ї малоземельного козака. 

Ідейна спадщина Григорія Сковороди належить до визначних надбань 

вітчизняної прогресивної культури XVIII ст. Григорій Савич належить до тих 

людей, які збагатили філософську спадщину нашої країни. Через свої твори 

письменник виражав ідеї гуманізму, засуджуючі меркантильні інтереси 

панівних класів феодально-кріпосницького ладу: зажерливість, пихатість та 

жорстокість. Водночас, його вчення є засудженням ранніх буржуазних відносин 

і влади матеріальних людей над людиною. 

Мета нашого дослідження – охарактеризувати музеї, присвячені 

Григорію Сковороді, визначити їх специфічні риси, роль та значення в 

культурній спадщині українського народу. 

Колегіум в місті Переяслав-Хмельницькому знаний у світі тим, що там 

навчав науки піїтики сам Григорій Сковорода. Саме тут український мислитель 

створив найвідоміші твори, зокрема «Сад божественних пісень». На 
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сьогоднішній день в навчальному закладі знаходиться музей, який було 

засновано у 1972 р. з нагоди 250-річчя від дня народження філософа. 

Заклад відображає життя та талант Григорія Савича, його проживання в 

цьому краї; частина експонатів відносяться до історії колегіуму. 

В одному з приміщень розташовується виставка, що присвячена 

перебуванню на землях Переяслава. Неповторним екземпляром музею є 

портрет митця, автором якого є  невідомий маляр кінця XVIII ст. 

Одним з талантів Григорія Сковороди була гра на музичних 

інструментах. Тому серед експонатів можна побачити тодішню ліру, цимбали, 

скрипку, бандуру та сопілку, на яких досконало грав просвітитель. 

Представлені у експозиції меблі, а саме: стіл, крісла, лампа-торшер, 

диван, картина художника Гегена «Ярмарок». Речі взяті з маєтку Томар 

(переяславського пана в с. Кавраї), де працював домашнім вчителем сина 

Василя Григорій Савич. 

Цікавою є обстановка класу, яку зображено в первинному вигляді, в 

якому викладалась поетика: класна дошка, столи з лавами, на стіні – ікони 

«Матір Божа», «Бог Саваоф» та «Коронування Діви Марії», біля дверей 

знаходиться вішалка з одягом студентів, на столах лежать книги. Завершує дану 

експозицію скульптура Г.С.Сковороди, що сидить за трибуною. Автором даної 

постаті є І.Кавалерідзе. 

Увагу відвідувачів привертає увагу хол, де розташована обстановка 

кімнати митця. В кутку знаходиться ліжко, шкіряна подушка та килим. 

Навпроти виходу облаштоване робоче місце: компактний стіл – секретер та 

стілець. На секретері – глобус, підсвічник і рукописи. На лавці стоїть колишній 

посуд звичайних селян: солянка, миски та кухоль. 

В іншому залі відтворено дизайн бібліотеки колегіуму. В експозиції 

бібліотеки – старовинні шафи, в яких зберігаються книги XVI-ХІХ ст. ст. Серед 

них такі унікальні видання, як «Атлас Российской империи» 1745 р., «Басни Ля-

Фонтена» (французькою мовою) 1675 р., «Основы философии и логики» 

(латинню) 1557 р., «Письма малоизвестных особ» 1598 р. тощо. 

На виставці музею широко представлені картини, графіка, літографії, 

народне мистецтво, в яких відображено творчість та життя філософа. 

Експозиція останнього залу присвячена пам'яті письменника. У ній 

зібрані присвячені його творчості та власне йому роботи інших митців. 

Відкриття Національного літературно-меморіального музею в 

Харьковській області було обумовлене наступними подіями. 

Григорій Сковорода в останні роки свого життя (1790–1794) 

неодноразово перебував у Вільшанській Іванівці (з 1923р. – Сковородинівка), 

де його з радістю приймав в своєу маєтку Андрій Ковалівський. Про що 

Григорій Савич писав своєму другу Михайлу Ковалинському: «Перебуваю у 

мого Андрія Івановича Ковалівського. Маю моєму чернецтву спокій кращий, 

ніж у Бурлуці. Земелька його нагірна. Лісами, садами, пагорбами та джерелами 

прикрашена. На такому місці я народився під Лубнами». Власники маєтку з 
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радістю приймали філософа. Тож в 1790-1794 рр. він часто зупинявся у них. 9 

листопада (29 жовтня) 1794 року в маєтку Ковалівських завершився життєвий 

шлях письменника, де він власноруч викопав собі могилу, на якій просив 

зробити напис «Світ ловив мене та не спіймав». Пізніше могилу було 

перенесено за яр. А у 1874 р. третій власник маєтку К.А. Жилінський обозначив 

це пам’ятне місце білою мармуровою плитою. І вже у 1894 р. з нагоди сторіччя 

зі смерті Григорія Савича члени Харківського історико-філологічного 

товариства на чолі з Д.І. Багалієм встановили плиту на високий надгробок та 

обнесли могилу огорожею. 

У 1922 року Д.І. Багалій висунув ідею про відкриття на цьому місці 

музею. Ідея була підтримана Наркоматом освіти УРСР, Харківською 

губнаросвітою та жителями самого села [3]. 

Згідно з постановою ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР про 

відзначення 250-річчя з дня народження Г.С.Сковороди від 17 березня 1972 

року у Сковородинівці був відкритий літературно-меморіальний музей 

Г.С. Сковороди. З 2004 року музей набув статусу Обласного комунального 

закладу «Літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди». А садиба 

Ковалівських увійшла до реєстру пам’яток національного значення. 

«Меморіальний комплекс філософа і поета Г. С. Сковороди» Постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. № 928 внесено до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток України як об’єкт культурної спадщини 

національного значення (охоронний № 200024-Н). 

Ураховуючи заслуги та діяльність Літературно-меморіального музею 

Г.С. Сковороди, Указом Президента України № 570/2008 від 18 червня 2008 

року музею було надано статус національного. 

Сьогодні обласний комунальний заклад «Національний літературно-

меморіальний музей Г.С. Сковороди» проводить наукову роботу. На його базі 

проходять Харківські міжнародні філософські Сковородинські читання та 

Наукова конференція. Також, за традицією, музей проводить народне свято 

«Сьогодні – Івана, завтра – Купала», а з 2012 року – літературно-мистецький 

фестиваль «De Libertate». 

Основна колекція музею представлена в п’яти залах. У перших двох залах 

розкривається життєвий шлях просвітителя: тут представлені твори митця в 

оригіналі та мініатюра помістя Ковалівських таким, яким воно було за часів 

письменника. Третій зал присвячений вшануванню пам’яті мислителя. 

Експозиція музею включає в себе різноманітні матеріали. Окрім творів самого 

філософа, тут також зібрана колекція книг античних та новочасних філософів та 

роботи, присвячені Г.С. Сковороді. У колекції також є особисті речі 

письменника, які зберегаються в його ж меморіальній кімнаті. Серед них і 

розписна скриня родини Ковалівських, що є зразком українського ужиткового 

мистецва та представляє частину селянського побуту ХVII століття, і навіть 

стародруки «Требник» Петра Могили 1703 року.[4] 
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У с. Коврай, Золотінського району Черкаської області у 1792 р. був 

створений «Літературний музей Григорія Сковороди». І, хоча цей музей і 

менший за попередні за розмірами, але не менш важливий в історичному 

аспекті. Оскільки саме тут в 1753-1759 рр., під час проживання в маєтку 

Ковраєвих, Григорій Сковорода був вихователем для старшого сина поміщика 

С. Томари, якому викладав різноманітні науки, а у вільний час з головою 

поринав у творчість. Саме у с. Коврай їм було написано один з 

найпопулярніших віршів – «Всякому городу нрав і права ...», який увійшов до 

збірки «Сад божественних пісень». На місці маєтку поміщика С. Томари навіть 

зберігся льох. На сьогоднішній день музей займає територію загальноосвітньої 

школи. У 2012 р. було проведено реконструкцію музею та розбито сад навколо 

меморіалу Сковороди.[5] 

Отже, на території України є три музеї, присвячених пам’яті та 

життєвому шляху Григорія Савича Сковороди. В одному з них присутня 

екскурсія в он-лайн режимі, що підвищує його доступність [6]. Оскільки 

культурне надбання є основним рушієм в розвитку нації – то дуже важливо 

привертати увагу до видатних постатей та присвяченим їм місць. Григорій 

Сковорода є гарним прикладом для сучасної людини. Його філософські ідеї та 

життєва позиція не втрачають актуальності на протязі декількох століть. Усі 

«пороки» людей, засуджені просвітником у XVIII ст. досі мають своє місце в 

сучасному житті. І саме для їх викорінення та підвищення духовної обізнаності 

нації важливо вводити просвітницькі ідеї в повсякденне життя людей. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ 

 

Сучасний танець – це самостійна форма мистецтва, де по-новому 

з'єдналися рух, музика, світло і фарби, де тіло дійсно знайшло свою 

повнокровну мову. Сучасний танець переконує людей у тому, що мистецтво є 

продовженням життя і осягнення себе. 

У даний час в Україні спостерігається сплеск інтересу до сучасної 

хореографії у зв'язку з великою кількістю телевізійних танцювальних проектів, 

які пропагують сучасний танець в його різних формах. Інтерес почав 

проявлятися близько 10 років тому. Українські хореографи нарешті отримали 

можливість виїжджати за кордон в близьке і далеке зарубіжжя, брати участь в 

майстер-класах відомих європейських і американських викладачів і доносити 

отриману інформацію до своїх учнів. Зараз в нашій країні відбувається підйом 

сучасного танцю, він живе і активно розвивається. 

Так що ж таке «сучасний танець»? На побутовому рівні «сучасний 

танець» – це танець теперішнього часу, проте ми чітко можемо розділити його 

на дві великі групи: танець сценічний (хореографічне мистецтво) і танець 

соціальний (побутовий), тобто танець як культурний феномен, що становить 

єдине ціле з повсякденним життям нашого суспільства. 

Хореографічне мистецтво передбачає зафіксований продукт творчості, 

що вимагає присутності глядачів, які сприймають і оцінюють твір мистецтва. 

Побутовий танець не має завдання створення твору мистецтва, він не ставить за 

мету створення такого собі результату творчості, який несе якусь ідею, 

створену хореографом-творцем або групою творців [3]. Основна роль 

соціального танцю – розширення комунікативної взаємодії. Кожна історична 

епоха, кожна соціальна група впливали на створення того чи іншого напрямку 

побутового танцю, на його стилістичні особливості, створювали свої певні 

музично-хореографічні форми. 

Безумовно, ці напрямки впливали і продовжують впливати один на 

одного: побутовий танець запозичує те, що з'являється на сценічних 

підмостках, і, навпаки, сценічний танець чуйно реагує на появу нових, модних 

напрямів соціального танцю. Багато хореографів стали відомі і популярні 
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завдяки тому, що у своїй сценічній хореографії використовували лексику і 

манеру виконання побутових популярних танців того чи іншого часу [4]. 

Особливістю розвитку сучасного сценічного танцю в Україні, у силу 

певних політичних умов, є відсутність історичного досвіду як у вихованні 

танцюристів і хореографів, так і в сприйнятті глядачів. Танець модерн 

розвивався протягом ста років, постмодерн (contemporary) розвивається вже 

понад п'ятдесят років. Україна тільки намагається влитися в цей процес. На 

даний момент складається парадоксальна ситуація, коли танцюристи і 

хореографи в силу потреби часу готові прийняти нову мову і естетичне кредо 

сучасного танцю, але в силу відсутності інформації і системи підготовки 

виконавців та хореографів не знають, як це зробити. 

Хочеться навести висловлювання відомого теоретика і практика 

танцтерапії А. Гіршона про наш сьогоднішній стан сучасного танцю: «Якщо 

вважати, що танець – це мова (текст), то більша частина того, що відбувається 

на сучасній танцювальній сцені – це спроба говорити чужою мовою, коли тебе 

зачаровує саме звучання досі незнайомих звуків, але з'єднуєш ти їх за законами 

відомої тобі мови. Багато груп сучасного танцю використовують лексику 

contemporary, модерну, контактного партнерінга, але використовують 

практично в готовому вигляді [1]. 

Сучасний танець розвивається і на аматорському, і на професійному 

рівні, проте часто сучасний танець як сценічний напрямок підміняється 

«клубним» або естрадним танцем. Таким чином, можна сказати, що сценічні 

напрямки сучасного танцю – джаз танець, танець модерн і контемпорарі не 

дуже знайомі широкому глядачеві, який асоціює термін «сучасний танець» з 

кліпами MTV. 

Зберігається значний розрив і в глядацькій затребуваності: безліч шоу-

груп, танцюючих хіп-хоп і естрадний танець, користуються великим попитом 

на концертних майданчиках, на ТБ, корпоративних вечірках, у клубах та інших 

розважальних закладах, що дає можливість танцівникам досить безбідно 

існувати в непростий час. У той же час групи, що створюють високохудожні та 

концептуальні твори сценічної хореографії, потерпають і розпадаються саме 

через відсутність матеріальної бази [2]. 

Система хореографічної освіти в нашій країні складалася протягом 

багатьох років, вона до цих пір діє і дає позитивні результати в області 

підготовки високопрофесійних виконавців і балетмейстерів класичного і 

народного танців. Незважаючи на яскраво виражену соціальну потребу в 

фахівцях в області сучасного танцю, ця система за останні десятиліття 

радикально не змінилася. В її основі лежать програми і методики навчання, 

розроблені багато років тому і актуальні тільки для професійної підготовки 

балетмейстерів класичного балету і народного танцю. Виникнення нових 

напрямків у хореографії диктує необхідність інноваційного підходу до 

професійної підготовки фахівців в цій галузі, однак ця проблема недостатньо 

розроблена в теорії та методиці професійної освіти [5]. 
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В Україні та інших пострадянських державах склалася ситуація, коли нові 

напрямки танцю розвиваються поза стінами офіційного мистецтва і в більшій 

мірі завдяки зусиллям зарубіжних культурних центрів, фондів та організацій. 

Це дозволило включити певне коло українських танцівників і хореографів 

(дуже часто не маючих спеціальної хореографічної освіти) у світовий процес 

розвитку сучасного танцю, встановити професійні контакти між нашими і 

зарубіжними фахівцями. А нових хореографів породжує зовсім не академічне 

середовище. 

Звертаючись до стилістичних особливостей сучасного танцю, які 

визначають основні принципи художньо-творчого мислення балетмейстера, ми 

можемо сказати, що: 

• справжній хореограф створює свої закони сценічного втілення. Він не 

прагне порушити правила і стереотипи, як це було в епоху зародження танцю 

модерн, він просто створює свої закони, які можуть не збігатися із 

загальноприйнятими штампами; 

• танцювальна ідея (задум) в сучасному танці не може бути виражена в 

словах (лібрето). Точніше, слова не можуть її вичерпати; 

• складність у сприйнятті і асоціативності сучасного танцю пов'язані зі 

складністю художньої мови, якою розмовляє і якою творить художник; 

• розуміння сучасного танцю – це завжди індивідуальна думка, 

множинність сприйняття, співтворчість, співпереживання і співмислення. 

Сучасний танець не ставить поняття ідеалу і визнаних канонів тілесної 

краси на чільне місце, скоріше, прагне до точного реєстрування сучасного 

стану світу – і людини в ньому. Сучасний танець не розповідає зв'язкових і 

зрозумілих історій і є, скоріше, виразом відчуттів і досвіду, пережитого 

хореографом. Логіка розвитку, драматургія сучасного танцювального 

спектаклю не визначається життєподібною і виразною фабулою, його структура 

більше схожа на низку метафор і образів. Крім того, хореограф користується 

для вираження своєї художньої концепції усіма засобами художньої виразності 

танцю, театру, співу, декламації і живої мови, побутових вчинків, вторгнення 

медіа. Сучасний танець прагне до порушення художніх кордонів, декларує 

свою непричетність до класичних законів театрального дійства. Принциповою 

стала відмова від виконавства, віртуозності і обмеженості танцю рамками 

естетичних і моральних норм. Панують спонтанність, існування в режимі «тут і 

зараз», постійний експеримент з рухом, робота в несценічному середовищі, 

розчинення художніх форм танцю в різного роду дійствах, перформанси. 

Сучасний танець ставить на чільне місце людське тіло, його здатність 

взаємодіяти з навколишнім середовищем, реагувати на нього, виробляти образи 

і поняття, продукувати їх зовні – те, що називається феноменологією танцю [4]. 

Можна виділити основні завдання різних напрямків сучасного танцю: 

- пошук нових засобів виразності для розкриття нових (сучасних) 

смислів; 

- формальний пошук нових засобів виразності в середині виду мистецтва; 
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- пошук нових смислів засобами тіло-рух-простір. 

Форма подання сучасного танцю може варіюватися від класичної сцени-

коробки до уявлень в будь-який інший формі театрального простору, вуличної 

вистави, перформансу, івенту, хепенінга. Кожне нове покоління створює «свій» 

сучасний танець. Звідси різноманіття визначень поняття сучасного танцю і його 

напрямків. Кожен напрямок сучасного танцю формує власну естетику свого 

мистецтва [2]. 

Сучасний танець – це мистецтво, яке є принципово авторським, 

індивідуальним. Воно належить до тієї сфери мистецтва, яка відкидає наявність 

будь-яких ідеалів, зразків, стандартів і моделей і робить ставку на 

індивідуальність автора, який створює свій власний автономний художній світ. 

Сучасний танець – це не щось єдине, цілісне і неминуще, він багатолікий, 

різноманітний і знаходиться в процесі постійного пошуку. 
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КОНТЕНТ ВЕБ-САЙТУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Створення та функціонування веб-сайтів органів державної влади є одним 

з елементів функціонування демократичного суспільства. Питання прозорості 

державного управління є надзвичайно важливими для всіх без винятку країн 

для підвищення ступеня демократичності самого суспільства. У контексті цього 

одним з головних векторів розвитку політичної комунікації сьогодення є 

перенесення основних її складових у віртуальне поле (он-лайнову сферу) [6]. 

Веб-сайти сьогодні є ефективним інструментом доступу громадськості до 

інформації. Об’єктом нашого дослідження є веб-сайт Миколаївської обласної 

державної адміністрації. Мета нашого дослідження: оцінка інформаційної 

відкритості цього органу влади (на скільки повно оприлюднюється необхідна 

громадянам інформація); зручність користування сайтом (як швидко можна 

знайти інформацію). 

За період становлення та розвитку технологій веб-сайт Миколаївської 

облдержадміністрації пройшов шлях від сайта-довідника до джерела інформації 

з елементами інтерактивної взаємодії.  

На законодавчому та нормативному рівні чітко прописані всі процедури 

для забезпечення відкритості інформації про діяльність органів влади. Порядок 

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність державних органів 

регламентується: Указом Президента «Про додаткові заходи по забезпеченню 

відкритості в діяльності органів державної влади» №683/2002 від 01.08.2002 

року [1]; Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок оприлюднення 

у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» 

№3/2002 від 04.01.2002 року [2]; Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів 

виконавчої влади» № 1302 від 29.08.2002 року [3]; Наказом Державного 

комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України та 

Державного комітету зв'язку та інформатизації України «Про затвердження 

Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-

порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів 
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органів виконавчої влади» № 327/225 від 25.11.2002 р. [4]. Ці нормативно-

правові документи визначають структуру веб-сайту Миколаївської обласної 

державної адміністрації, вимоги до інформаційного наповнення, інтерфейсу, 

проектування дизайну, оприлюднення інформації про діяльність органів 

виконавчої влади.  

Проаналізувавши офіційний веб-сайт [7] ми визначили його структуру : 

 керівництво, апарат облдержадміністрації;  

 основні завдання та нормативно-правові засади діяльності; 

 керівництво, графіки особистого прийому;  

 структурні підрозділи облдержадміністрації; 

 звернення громадян;  

 розпорядження міського голови; 

 заходи та події; 

 виконання бюджету; 

 структура облдержадміністрації; 

 показники розрахунків за енергоносії; 

 державна служба України;  

 вакансії. 

Інформаційне наповнення веб-сайту здійснюється шляхом представлення 

інформації структурними підрозділами державної адміністрації на відповідних 

веб-розділах. 

У свій час офіційний веб-сайт Миколаївської обласної державної 

адміністрації брав участь у моніторингу, що проводив Інститут розвитку 

регіональної преси 2016 р. [5]. Головною метою було визначення та 

розміщення на сайтах інформації, яку органи влади зобов’язані 

оприлюднювати для громадськості, наскільки повно та доступно представлена 

наявна інформація про діяльність влади. Рейтинг інформаційної відкритості 49 

сайтів органів влади України обласного рівня та міста Києва. Таке дослідження 

в Україні проводиться другий рік поспіль.  

Параметри для моніторингового дослідження умовно поділялись на 

змістовні та технологічні. 

Під змістовним параметром для моніторингу офіційних веб-сайтів 

розуміється виділена на підставі аналізу нормативно-правових актів, що 

регулюють питання доступу до інформації про діяльність державних органів, 

одиниця інформації, яка має бути розміщена на офіційних сайтах центральних 

органів виконавчої влади з урахуванням компетенції державного органу. 

Під технологічними параметрами для моніторингу розуміються 

властивості офіційного сайту, що характеризують технологічні, програмні і 

лінгвістичні засоби забезпечення користування офіційними сайтами. 

Веб-сайт Миколаївської обласної державної адміністрації посів 4 місце у 

цьому списку. Показник наявності інформації – 100%. Показник якості 
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інформаційного наповнення – 73,53 %. Показник інформаційної прозорості – 

86,76 %. Показник динаміки інформаційної прозорості – 12,25 %. 

Підводячи підсумки нашого дослідження, можна стверджувати, що 

важливим складником загальної системи заходів з інформатизації процесів 

діяльності органів державної влади (особливо з урахуванням задоволення 

потреб громадян в інформації й отриманні сервісних послуг) є висвітлення 

їхньої роботи на власних веб-сайтах. 
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ТУРИСТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ ГРОМАДИ РІВНЕНЩИНИ 

 

Туристична галузь вирізняється з-поміж інших галузей економіки своєю 

багатогранністю та комплексністю. В її успішному становленні та розвитку 

відіграє роль вдале поєднання матеріальних та нематеріальних ресурсів, що є 

об’єктом різних сфер людської діяльності. Уміле їх використання для потреб 

туризму дозволить створити передумови для прогресивних змін як в кожній із 

суміжних галузей, так і в регіоні в цілому. Враховуючи той факт, що 

Рівненщина є однією з найбільш унікальних областей України. Вона володіє 

багатогранним туристичним потенціалом та його доступністю. Саме тому 

розвиток туризму є одним із стратегічних завдань соціально-економічного 

розвитку області. 

Особливим багатством Рівненської області є унікальне природне 

середовище. Вважається, що основною метою природно-заповідної діяльності є 

збереження унікальних ресурсів. Нині в Рівненській області функціонує 125 

заказників, 97 державних заповідних урочищ, 14 парків-пам’ятників паркового 

мистецтва, 68 пам’яток природи [1]. Метою діяльності об’єктів природно-

заповідного фонду є рекреація. Матеріали досліджень вказують на те, що в 

області рівень використання заповідних територій в туристичному 

обслуговуванні є одним з найменших порівняно з іншими традиційними 

складовими існуючих туристичних продуктів та пропозицій. Саме цей 

потенціал слід використовувати, адже ці території можуть служити потужним 

інструментом екологічної освіти населення шляхом створення умов для 

змістовного сімейного, молодіжного та наукового туризму. 

Оскільки розвиток будь-якої території нерозривно пов'язаний із інтересами 

її населення, то тут важливим є врахування суспільної думки. А це можливе 

через соціальну мобілізацію. Соціальна мобілізація – це активне залучення всіх 

верств населення до вирішення пріоритетних соціальних, економічних, 

екологічних проблем місцевого значення. Соціальна мобілізація об'єднує всі 

сегменти суспільства (чоловіків, жінок, молодь, бідних/багатих, приватний 

сектор, місцеву владу, представників громадянського суспільства, освітні 
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заклади) у формі партнерства заради досягнення спільної мети і призводить до 

активної участі громади в процесі місцевого розвитку [2]. 

Виходячи із зазначеного та з метою визначення туристичних пріоритетів 

громади Рівненщини, було проведено анкетування серед жителів та гостей 

області, у рамках якого охоплено 537 осіб. 90 % респондентів є жителями 

області, у тому числі м. Рівне (22 %), та 6 % – гості Рівненщини. Більшість 

опитаних – це особи віком від 30 до 55 років (46 %) та молодь віком від 18 до 

30 років (37 %), тобто люди, що знаходяться в активній фазі життя та мають 

безпосереднє відношення до туризму, а також практичне бачення основних 

питань галузі. Так, 39 % опитаних подорожує принаймні 1 раз на рік, 26 % 

відпочивають двічі, 20% від 3 - 5 разів на рік, 13 % подорожують понад 5 разів. 

При цьому половина подорожей припадає на внутрішній туризм. 

Тривалість подорожей згідно з опитуванням становить 1 - 2 дні (понад 

80 %). Радіус подорожі переважно становить 50 - 100 км (36 %) та понад 

100 км (28 %). На одну подорож респонденти витрачають до  500 грн. – 57 %, 

до 1000 грн. –22%, понад 1000 грн. – 18 %. 

За результатами досліджень складено рейтинг завдань, які слід 

реалізувати з метою пожвавлення туристичного бізнесу краю, а саме: 

- активізація інформаційно-рекламної діяльності (реклама в засобах 

масової інформації, інформаційні туристичні заходи); 

- ремонт доріг та сервісне обслуговування;  

- розвиток інфраструктури та підвищення рівня обслуговування (бази 

відпочинку, готелі в районах, центри допомоги туристам, розширення спектру 

послуг); 

- збільшення фінансування галузі туризму 

- збереження пам’яток, звичаїв та обрядів. 

- випуск рекламно-інформаційної продукції. 

- забезпечення доступності туристичного продукту (рівень життя 

громадянина, зниження рівня цін, пільгові путівки тощо); 

- впорядкування туристичних об’єктів та територій; 

- відродження села та розвиток сільського туризму; 

- проведення більшої кількості  фестивалів, зокрема міжнародних та 

місцевих туристичних масштабних заходів; 

- виховання патріотизму у молоді, туристичні гуртки та табори, екскурсії 

для навчальних закладів. Сімейний та молодіжний відпочинок; 

- виділення кількох основних маршрутів та їх розвиток; 

- забезпечення державної підтримки розвитку туризму на Рівненщині; 

- реформи, які б дозволили частину прибутку витрачати на подорожі та 

відпочинок для підприємництва; 

- підтримка активістів, що розвивають туризм. 

Таким чином, саме соціальна мобілізація може привести територіальну 

громаду у такий стан, коли вона здатна вирішити проблеми, що виникли перед 

нею з використанням прихованого потенціалу допомозі собі самостійно. 
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ЕМОЦІЙНО-ЗМІСТОВНЕ ВТІЛЕННЯ МУЗИКИ  

У ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОМУ МИСТЕЦТВІ 
 

Постановка проблеми. На необхідності здолання вузькопрофесійного 

підходу до дослідження конкретних видів художньої творчості зауважували 

такі видатні естетики та мистецтвознавці як Б. Асаф’єв, А. Сохор, Г. Коган та 

ін. Вивчення диригентсько-хорового виконавського мистецтва у даному 

випадку не є виключенням. Навпаки, такий підхід, безперечно, є плідним у 

науковому визначенні складного та суперечливого феномену, унікального 

художнього явища, яким є мистецтво диригування хором. 

Мета статті. Простежити зв’язки мистецтва хорового диригування з 

хореографією та акторським мистецтвом. 

Аналіз та стан дослідження проблематики. Дослідження конкретних 

видів художньої творчості в контекті здолання вузькопрофесійного підходу 

були запропоновані Асаф’євим «Про хорове мистецтво», А. Сохором у статті 

«Питання соціології та эстетики музики», Г. Коганом «Відомий піаніст, педагог 

і музикознавець», Г. Нейгаузом та іншими дослідниками. Такий підхід, 

безперечно, є плідним у науковому визначенні складного та суперечливого 

феномену, унікального художнього явища, яким є мистецтво диригування 

хором. 

Виклад результатів дослідження. Простежиючи зв’язки мистецтва 

хорового диригування з хореографією та акторським мистецтвом, ми 

переконуємося, що останні належать, по-перше, до просторово-часових 

(процесуальних) мистецтв; по-друге, – до виконавських (опосередкованих між 

творчістю постановника і сприйняттям публіки). Аналогічні сутнісні 

характеристики властиві й мануально-художньому процесу диригування, з тією 

різницею, що пластичне мистецтво диригента-хормейстера є посередником між 
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його художнім уявленням (задумом) і хоровим колективом, що сприймає цей 

задум. 

На думку Б. Асаф’єва, музична інтонація тісно пов’язана не лише зі 

словом, але й з танцем, з мімікою та пантомімікою людського тіла. Фактично про 

це писав й Г. Нейгауз, підкреслюючи, що у музиці «завжди відчувається рух, 

жест (“робота м’язів”), хореографічне начало» [1, с. 44]. Танець, так само як і 

диригування, ніколи не існує поза музикою. Щоправда, джерелом диригентських 

художньо-образних рухів є музика, що звучить в уяві, у свідомості диригента; 

джерелом хореографічних рухів є музика у реальному звучанні, яка й породжує 

танцювально-пластичні образи. Більше того, диригент своїми 

випереджувальними діями (ауфтактами) керує, управляє музикою, що виконує 

колектив співаків. Танцівник лише підкоряється музиці.  

Виразно-рухове ритмічне налаштування, підвищений емоційно-

пластичний тонус є найхарактернішими рисами як мануального мистецтва 

диригента, так і хореографічного мистецтва танцівника. Дійсно, у виразних 

рухах полягають витоки образної природи будь-якого міміко-пластичного 

мистецтва, в тому числі й диригування. 

Якщо Б. Асаф’єв за одиницю змістовності у музиці визначав інтонацію, 

то змістовною одиницею у пластичних видах мистецтв є виразний жест (крок, 

«па» і т. ін.). Жест у широкому розумінні слова властивий, з одного боку, 

танцеві, хореографії взагалі, з іншого – мануальному мистецтву диригування. 

Це призводить до наступного висновку: у диригуванні та хореографії є спільні 

виразові засоби, а головне – художній матеріал у вигляді тілесної пластики. 

У роботі «Мовна інтонація» Б. Асаф’єв розкрив спорідненість двох форм 

звукового спілкування. Учений вважав, що мовна та музична інтонації є 

«гілками одного звукового потоку» [1, с. 7]. Диригентські та хореографічні 

рухи також є гілками одного виразно-пластичного «потоку»: у мистецтві 

диригування, як і у хореографії, найважливішою категорією є «рух», що 

об’єднує у нерозривну єдність простір та час. 

К. Ольхов у своїй праці «Теоретичні основи диригентської техніки» 

написав наступне: «Танець дозволяє побачити принципову можливість 

віддзеркалення „потоку звуків” у „потоці рухів”» [5, с. 21]. Навпаки, за 

характером рухів можливо хоча б приблизно уявити музику, яка їм відповідає, 

що є таким важливим у диригентсько-виконавському мистецтві. 

«Музику і танець, як і мистецтво диригування, споріднює найвищий 

ступень узагальненості відтворюваного художнього образу» [6, с. 31]. У 

музичній та балетній класиці цінується передусім художньо-смислова, 

емоційно-психологічна змістовність. Обидва мистецтва використовують свою 

конкретну, проте завжди узагальнену, асоціативну мову, яка є глибоко 

емоційною за своєю природою. Не випадково такі самі характеристики властиві 

й диригуванню. 

Зрозуміло, що художні закони пластичних видів мистецтв цілком не 

співпадають та й не можуть співпадати із законами музичного мистецтва. 
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Хореографічний та мануально-диригентський образи не можуть бути простими 

зліпками з музичного образу. У той же час, музична та хореографічна, а за 

аналогією – й диригентська мови за своїми структурними закономірностями є 

достатньо близькими одна до одної. Це обумовлено довготривалим синтетичним 

розвитком обох вищезазначених мистецтв. «Рух та музика, будучи пов’язаними 

між собою загальною дисципліною, а саме ритмом, утворюють два основні 

елементи хореографічного мистецтва» [3, с. 47-48]. 

Інтонаційна відповідність музики та пластики танцю також ніколи не 

буває повною. Вона є лише частковою. У результаті цього у хореографії до 

одної музики може бути складено безліч варіантів танцювальних рухів. У 

мистецтві диригування діапазон можливих варіантів виразних рухів різко 

скорочується, адже останні підкоренні системі тактування, більшому та більш 

точному виявленню елементів звукової форми музики. Проте й тут діапазон 

можливих варіантів виразних рухів є достатньо широким для проявлення 

художньо-пластичної і, як наслідок, музичної індивідуальності диригента. 

Проте арсенал виразно-пластичних засобів диригування значно обмежений їх 

службовою функцією. Вони неминуче трансформовані і, у певному ступені, 

уніфіковані. Це підкреслює С. Казачков: «хоча матеріал жестів, що 

використовується диригентом та балериною, часто почерпається з одного 

джерела, його застосування, засоби опосередкування та спрямованість є 

глибоко різними» [2, с. 18]. 

Управління технічною стороною виконання музики (тактування) вступає 

у суперечку із необхідністю створення мануально-пластичного образу як 

фактором управління художньою стороною хорового виконавства. Обидва 

процеси, як вже підкреслювалося вище, у мистецтві диригування відбуваються 

одночасно, переплітаючись у діалектичній єдності. 

Слід зауважити, що істинна техніка диригування є далекою від 

механічних рухів, які не мають особливого сенсу. При цьому точність рухів 

зовсім не суперечить їх виразності. У зв’язку з цим С. Казачков пише: 

«Диригентська техніка має бути не менш відточеною, ніж техніка співака..., й 

не менш пластичною, ніж техніка балерини» [2, с. 18]. 
Висновки. Порівняльний аналіз мистецтва диригування та хореографії 

дозволяє зробити наступні висновки: 

 джерелом диригентських рухів є музика, що звучить в уяві та свідомості 

диригента, а джерелом хореографічних рухів є музика у реальному 

звучанні; 

 на відміну від танцювальних рухів, диригентські рухи передують 

реальному звучанню, випереджують його й тим самим обумовлюють 

відповідний характер виконуваної хором музики; 

 мануальне мистецтво диригування спирається на художній матеріал (тілесну 

пластику) та художні засоби (виразні рухи) міміко-пластичних видів мистецтв, 

передусім – хореографії. 
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МОЛОДЁЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ  

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Культура в целом представляет собой сложнейшее социальное 

образование, внутри которого исследователи выделяют различные подсистемы, 

характеризующиеся своими специфическими чертами или отличительными 

культурными признаками. Такие подсистемы в культурологии принято 

называть термином «субкультура». 

Субкультура — это частичная культурная подсистема внутри системы 

базовой культуры общества, определяющая стиль жизни, ценностные 

ориентации и менталитет своих социальных носителей [2, с. 33-35]. 

Возникновение субкультур обусловлено сложностью социальной конструкции 

самого общества, его дифференцированностью на различные слои, классы, 

общности, социальные группы. Как правило, субкультуры функционируют 

именно на социально-групповом уровне. В любом социуме существуют такие 

социальные группы, коллективы, сообщества, которые ориентируются на 
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культурные ценности, нормы и традиции, отличающиеся от общепринятых 

ценностей, норм и традиций преобладающего большинства населения. 

При подготовке доклада в качестве объекта исследования нами была 

выбрана социально-демографическая группа, определяемая понятием  

«молодёжь». Выбор обусловлен: а) стремлением автора глубже разобраться в 

сущности тех явлений и процессов, которые происходят в близкой ему 

социокультурной среде; б) понимаением значимости статуса и социальной роли 

молодёжи, специфики её культурного развития для определения перспектив 

будущего состояния общества в целом. 

Актуальность исследования проблем молодёжной субкультуры 

продиктована потребностями социального управления, в частности, 

необходимостью дальнейшего совершенствования как молодёжной, так и 

культурной политики в стране. 

В современных социо-гуманитарных дисциплинах понятием «молодёжь» 

определяют поколение людей, проходящих стадию взросления, т.е. 

становления личности, усвоения знаний, социальных ценностей и норм, 

необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и полноправный 

член общества. Возраст молодёжи на данный момент граничит от 18 до 35-и 

лет [5]. Соответственно, представителей демографической группы, возраст 

которых укладывается в эти временные рамки, называют молодежью. Однако 

не возраст является решающим критерием для определения молодежи: 

временные границы молодежного возраста подвижны и обусловлены 

социальными и культурными условиями взросления. Для правильного 

понимания особенностей молодежи как социальной группы следует 

акцентировать внимание не на демографическом критерии, а на социально-

психологическом. У молодости есть ряд особенностей, отличающих ее от 

других возрастов. По своему характеру молодость — это переходное, 

«подвешенное» состояние между детством и взрослостью; это период 

обретения своего «Я», утверждения человека как индивидуальной, 

неповторимой личности, процесс поиска своего особого пути достижения 

успеха и счастья. Как в любом другом поиске, молодой человек не застрахован 

от трудностей и ошибок: у него еще нет достаточного опыта, чтобы принимать 

правильные решения в многочисленных сложных ситуациях. Однако именно 

осознание этих ошибок формирует его собственный жизненный опыт.  

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что молодежь — это 

специфическая социально-демографическая группа, характер которой 

определен совокупностью возрастных характеристик, особенностей 

социального положения и особым психологическим складом. 

Существует ряд проблемных аспектов процесса социализации молодёжи, 

которые приводят в итоге к формированию молодёжных субкультур. Один из 

них — резкое увеличение периода обучения, необходимого подрастающему 

поколению для овладения будущей профессией в условиях неизбежно 

ускоряющегося научно-технического прогресса. Речь идет о необходимом, 
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обязательном образовании, адекватном требованиям эпохи, что нравится 

далеко не всем.  Часть молодых людей получение образования воспринимает 

как обузу и повинность и не связывает его со своей будущей взрослой жизнью. 

На это накладывается еще и утрата семьей в индустриальных и 

постиндустриальных обществах своих традиционных функций. В 

традиционном обществе семья обеспечивала ребенка и биологической, и 

социокультурной составляющими его существования. Подросток в семье не 

только «получал жизнь» как таковую, но и мог в полном объеме овладеть 

общественно необходимым поведением, принятым в мире взрослых. В 

современном обществе семья как социальный институт переживает кризис. 

Социокультурная ориентация семьи перестала быть достаточной для подростка. 

Появилась необходимость в новой ориентации, которая стала удовлетворяться, 

прежде всего, за счет объединения подростков в группы «подобных» или 

«равных» себе. Так в социокультурном пространстве современного общества 

возник культурологический феномен, определяемый понятием «молодежная 

субкультура». 

Молодежная субкультура — это урбанистическая, то есть возникающая 

в социокультурном пространстве индустриальных центров, культура, созданная 

молодыми людьми для себя [3]. Представители тех или иных ее течений 

характеризуются общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, 

ценностей и стереотипов. Молодежная субкультура помогает молодым людям 

адаптироваться к жизни, берет на себя часть функций социализации индивидов, 

с которыми не справляются семья, школа, формальные молодежные 

организации и государство. Молодежная субкультура возникает из 

потребности молодых людей в самовыражении, самоутверждении в обществе 

и невозможности по той или иной причине их удовлетворения традиционным 

путем. Предпосылками для вовлечения в молодежную субкультуру могут 

быть: излишний контроль родителей или, напротив, предоставление подростку 

сверхсвободы; отсутствие взаимопонимания и нормальных коммуникаций в 

классе или учебной группе; проблемы с трудоустройством; несоответствие 

реального социального статуса желаемому при попытках начать 

самостоятельную трудовую деятельность и добиться материальной 

независимости от родителей; приобретение особого, травмирующего психику, 

опыта в результате участия в вооруженных конфликтах и т.д. [4]. 

Исследователи отмечают, что для возникновения того или иного течения 

молодежной субкультуры необходимо сочетание следующих факторов: 

1) отвержение принятых ранее регламентирующих социальных 

нормативов, не удовлетворяющих более юношу или девушку ввиду объективно 

изменившихся условий (так называемая реакция эмансипации и негативизма); 

2) попытки построения собственных «независимых» 

мировоззренческих систем (этот фактор исследователи называют 

философической интоксикацией); 
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3) поиск молодыми людьми (подростками) референтных групп* со 

сходными целевыми установками (так называемая реакция группирования)[1, с. 

156 - 173]. 

При освещении нашей темы важное значение имеет размежевание 

понятий «молодежная субкультура» и «молодежная культура». Термин 

«молодежная культура» – собирательный. В своем расширительном значении 

он включает все, что относится к культуре людей определенного возраста – от 

подростков до тех, кому за 30, но не больше 40. Однако, как правило, этот 

термин употребляется для обозначения культуры, создаваемой взрослыми для 

молодых. А поскольку  современные  развитые  общества  –  это  общества  

массовой культуры, то молодежную культуру правомерно рассматривать как 

часть массовой культуры, ориентированной на молодежь. Иначе говоря, у 

молодежной культуры есть предполагаемый потребитель – молодежь. Эта 

культура носит коммерческий характер и действует по законам рынка, 

поскольку помогает ее создателям зарабатывать деньги. 

Термин «молодежная субкультура» несет совсем иной смысл. Под ним 

понимается культура, создаваемая самими молодыми людьми для себя с целью 

самореализации, самоидентификации, выработки социальных ролей и 

наработки статуса. Никаких коммерческих целей молодежная субкультура не 

преследует, более того, она не стремится себя афишировать. Неформальные 

молодежные объединения формируются не столько ради заранее заданных 

целей, сколько ради самих себя. В данном случае ценен прежде всего прямой 

контакт со сверстниками [4]. 

Самыми распространенными молодежными движениями являются так 

называемые «музыкальные», то есть основанные на любви к определенному 

направлению в музыке, к той эстетике и миропониманию, которые в этой 

музыке заложены. Наиболее популярными среди них являются движения 

готов, рэперов, эмо, а также панков и металлистов. Кроме «музыкальных» 

субкультур, существуют и те, что основаны на увлечении определенным видом 

искусства. Так, очень популярны сейчас поклонники японских мультфильмов 

аниме, составляющие субкультуру отаку.  

К представителям молодежной субкультуры можно отнести и 

футбольных фанатов, а также байкеров, поклонников паркура и так далее.  

Одежда и обувь представителей молодежных субкультур включают в 

первую очередь кроссовки, джинсы и куртку. Во внешнем виде большое 

значение придается прическе, длине волос. Все элементы субкультуры несут 

символическую нагрузку, подчеркивают ее выделенность и обособленность от 

общей культуры [7, с. 18 - 27]. 
 

*Референтная группа - это реальная или условная социальная общность, с которой 

индивид соотносит себя как с эталоном и на чьи нормы, мнения, ценности и оценки 

ориентируется в своем поведении и самооценке. 
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Так, рокеры – это одетые с ног до головы в кожу мотоциклисты. Они 

культивируют «мужской дух», жесткость и прямоту межличностных 

отношений. 

Отличающиеся особой агрессивностью скинхеды (бритоголовые) 

одеваются в широкие штаны на подтяжках, на ногах – тяжелые ботинки. 

Панки – это тесно связанные с «панк-роком» молодые люди с ирокезом, 

т.е. начесанным «гребнем» на голове, носят обычно черную и темную одежду, а 

также разорванные в клочья джинсы. 

Металлисты – любители музыки «хеви металл», в соответствии с 

названием навешивают на себя всякий железный хлам – булавки, клепки. 

Рэперы (от англ. «треп») – поклонники брейк-танца и ритм-музыки с 

произносимыми рифмованными фразами – отличаются штанами до колен, 

бейсболкой, кроссовками либо ботами на ногах. 

Носители грандж-культуры имеют длинные волосы, рваные джинсы, 

тяжелые ботинки военного образца. Они являются ярыми сторонниками 

татуировок и пирсинга, т.е. проколов носов, ушей, сосков, бровей, пупков. 

Рейверы – одеваются в кислотные одежды ярких обжигающих тонов – 

оранжевого, салатового, красного и синего. Живут развлечениями, иногда – со 

злоупотреблением экстези – специального химического транквилизатора и 

наркотической смеси. 

Вейперы – люди, которые курят электронные сигареты, то есть 

специальные устройства, в которых вместе табака используется испаряющаяся 

жидкость.  

Для того, чтобы лучше понять ситуацию с представленностью 

молодёжных субкультур в городе Николаеве, мы провели интервью с тремя его 

жителями, позиционирующими себя как панк, рейвер и вейпер. Содержание 

интервью отражено в приложении 1 к данному докладу. 

По итогам интервью можно сказать, что общим побудительным мотивом 

для приобщения к молодёжной субкультуре во всех трёх случаях была жажда 

новых эмоций и жизненных впечатлений. Каждое из трёх указанных 

направлений демонстрирует свой особый стиль поведения, выраженный на 

уровне символов коммуникации (тусовки, музыка, одежда или нетрадиционная 

форма курения и т.д.). В ряде случаев панки продуцируют и элементы 

молодёжной контркультуры (организация митингов, провозглашение высшим 

принципом анархической свободы). Важно также отметить, что в основе всех 

трёх направлений лежит модель досугового поведения: самопроизвольность, 

экспрессивность, непредсказуемость, определенная доля инфантильности, 

наличие игровых, импровизационных элементов и т.д. Последнее не 

удивительно, поскольку досуг является, пожалуй, единственной сферой, где 

юноша или девушка может проявить собственную самостоятельность, умение 

принимать решения, руководить, организовывать и организовываться [2, с. 

217]. 
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Многообразие проявлений молодёжной субкультуры обуславливает 

принципиальную неоднозначность оценок данного феномена, а также 

необходимость глубокой дифференциации методов управленческого 

воздействия на субкультурную молодёжь. Течения, способные мотивировать 

творческую активность, стимулировать саморазвитие, инновационные 

стилевые решения и прогрессивные ценности (альтернативный спорт, рэперы, 

эмо, отаку и др.). должны получать всестороннюю поддержку 

(информационную, инфраструктурную, финансовую, консультационную и т.д.) 

и максимально вовлекаться в единое социокультурное пространство на основе 

принципов социального партнерства. Что же касается субкультурных 

направлений, формирующих моральную индифферентность или нигилизм, 

агрессивные, асоциальные поведенческие модели (футбольные фанаты, 

скинхеды, гопники и т.д.), то они требуют разработки и применения 

специальных технологий ценностных переориентаций на идеи толерантности, 

уважения человеческого достоинства, общепризнанных этических норм, на 

развитие позитивных коммуникационных навыков.  

Потребность в дальнейшем совершенствовании молодежной и 

культурной политики, таким образом, действительно делает молодежную 

субкультуру важным предметом культурологического исследования. Благодаря 

разработкам авторитетных учёных, особенно С.И. Левиковой, выявлена 

сущностная основа данного социального феномена, естественные причины  и 

каналы его продуцирования в индустриальных и постиндустриальных 

обществах. Перспективы дальнейшего исследования проблем молодежной 

субкультуры видятся в более глубоком изучении влияния субкультурных групп 

различных направлений на функционирование общественной системы и в 

создании максимально полной классификации субкультурных течений и групп 

с их соответствующей типологической характеристикой. Реализация подобного 

регионального исследования могла бы стать достойной программой 

деятельности студенческого научного общества, если таковое когда-нибудь 

будет создано на нашем факультете. 
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Сравнительный анализ групповых норм, ценностей и стереотипов 

разных течений молодёжной субкультуры 

(по результатам интервьюирования в городе Николаеве) 
Вопрос интервью Панк Рейвер Вейпер 

Что привело тебя в 

эту субкультуру? Как 

ты пришёл к выводу, 

что хочешь быть 

частью именно этого 

движения? 

4 года назад, когда мне 

было 14 лет, я понял, что 

жить обычной жизнью 

скучно, я хотел сделать 

жизнь красочнее, более 

веселой, показать людям, 

что можно быть 

необычным человеком и 

жить насыщенной 

жизнью. А сначала я 

хотел быть рокером. 

Стал носить рок-

атрибутику, такие 

тяжелые ботинки, цепи, 

браслеты. Потом я 

понял, что панк-культура 

мне больше подходит, 

ведь я люблю драйвовую 

жизнь, а панк – это драйв 

и веселая музыка, 

которая должна 

выражать протест 

против системы мира, 

чтобы жить свободно. 

Однажды друг 

предложил пойти 

потанцевать на 

большую 

вечеринку, мне этот 

движ очень 

понравился и я 

продолжил. Рейв не 

является смыслом 

всей жизни. Он 

занимает часть 

свободного 

времени. Просто я 

люблю танцевать, 

развлекаться, благо, 

могу это себе 

позволить, вот и 

развлекаюсь. 

Пришел к этому 

спонтанно, мой 

приятель купил 

электронную 

сигарету год назад, 

и мне понравилась 

эта идея. Меня 

привёл в это 

направление 

интерес и 

возможность 

получить 

неплохой 

заработок на 

продаже 

электронных 

сигарет. 

Каких идеалов вы 

придерживаетесь? 

Я за анархию. Не то, 

чтобы всё крушить 

вокруг, всё ломать, нет. 

Анархия в том смысле, 

как свобода действий, 

свобода слова. Митинги, 

которые обычные люди 

боятся устраивать, мы 

Идеалы? Жить в 

кайф, вот и всё, что 

действительно 

нужно! 

Идеалы? Мы 

обычные люди, 

как и все. Просто 

курим вейп, вот и 

всё. 

http://mirznanii.com/a/214832/molodezhnye-subkultury-prichiny-formirovaniya-i-osnovaniya-dlya-tipologii#_Toc246085422
http://mirznanii.com/a/214832/molodezhnye-subkultury-prichiny-formirovaniya-i-osnovaniya-dlya-tipologii#_Toc246085422
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/molodezh.html
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устраиваем, чтобы 

изменить что-то, чтобы 

мир стал лучше. 

Вы собираетесь в 

каких-то конкретных 

местах? Носите 

особую одежду? Как 

определяете, кто ваш? 

 

Мы не носим мрачные 

одежды, мы носим что-

то яркое, чтобы видели, 

что мы живём ярко, что 

мы не как все, мы 

одеваемся так, чтобы 

развеселить мир. 

Как правило, рейв 

происходит на 

свободной 

территории - 

загородный дом, 

заброшенный склад, 

неважно. Одежда 

определяется 

уровнем фантазии - 

в этом вся суть, от 

слова рейв (означает 

"бред"). Как человек 

хочет, так и живёт. 

Кто наш? Всем всё 

равно, кто ты и 

откуда, люди 

приходят туда 

получить кайф. 

Да, есть различные 

клубы и даже 

соревнования. 

Однако у нас в 

Николаеве помню 

только возле 

МакДональдса 

собирались 

человек 25. 

Никакой 

определенной 

одежды мы не 

носим, отличает от 

других только 

наличие девайса. 

Есть ли какие-либо 

подвиды внутри 

вашего течения? 

Таких категорий 3: 

Анархисты: те, кто 

делают что-то против 

системы. Они поют 

песни о добре. 

Бунтарская жизнь. 

Псевдо-панки: 

собираются толпой, 

выпивают, курят, 

наркотики употребляют 

и ничего не делают 

против устоев. Они не 

протестуют, обычные 

алкоголики. 

Обычные панки: Те, кто 

носят красочную одежду 

и живут протестом. Они 

менее агрессивны, чем 

анархисты. 

Никогда не слышал 

о таком, я бы не 

сказал, что рейверы 

могут сильно 

отличаться между 

собой. 

Вейп - новая и 

молодая культура, 

не стоит на месте 

и каждый день 

что-то новое 

происходит, но 

чтобы конкретно 

подвиды, пожалуй, 

нет. 

Что для тебя значит 

свобода и быть 

свободным? 

Это, во-первых, ты не 

должен бояться выразить 

своё мнение, во-вторых, 

ты должен показать 

миру, что его реально 

можно изменить и у всех 

есть для этого 

возможность, 

возможность сделать 

мир прекрасней. 

Свобода - это 

полная 

независимость от 

чужого мнения, 

быть не таким как 

остальные, просто 

жить своей жизнью 

для себя, так, как 

этого хочешь ты. 

Пожалуй, отвечу 

шуткой. Свобода - 

это когда появился 

вейп и ты можешь 

парить, где 

хочешь, и не 

переживать, что у 

тебя будут 

проблемы. 
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ПЕРСОНАЛІЯ Г.С. СКОВОРОДИ У РОМАНІ В. ЄШКІЛЄВА 

 «УСІ КУТИ ТРИКУТНИКА. АПОКРИФ МАНДРІВ ГРИГОРІЯ 

СКОВОРОДИ» 

 

У статті розглянуто особливості розкриття образу Григорія Сковороди в 

романі Володимира Єшкілєва «Усі кути трикутника». Художньо-літературні 

течії та напрямки першої половини ХХI століття знайшли гармонійне втілення 

в характерних рисах поетики твору письменника. 

Образ легендарного українського філософа, видатного мислителя, 

гуманіста-просвітителя, поета і педагога Григорія Сковороди здавна приваблює 

увагу науковців різних напрямків науки та мистецтва – істориків, філософів, 

літературознавців, художників, скульпторів, композиторів, режисерів та 

письменників. Одні досліджують літературну та філософську спадщину 

видатного філософі, інших цікавлять відомості про його життя. Образ 

Сковороди в художній літературі яскраво відтворили П. Куліш у поемі 

«Грицько Сковорода», Тарас Шевченко у повісті «Близнецы», М. Рильський у 

«Слові про рідну матір». Образ філософа у своїй творчості також розкривали 

поети: Павло Тичина, Ліна Костенко, Борис Олійник та інші. А серед 

письменників-сучасників до образу Сковороди звернувся В. Єшкілєв у романі 

«Усі кути трикутника». 

Цим зумовлюється мета нашої розвідки – розглянути специфіку 

розкриття образу мандрівного філософа Григорія Сковороди в романі  

В. Єшкілєва «Усі кути трикутника». 

Григорій Сковорода належить до найяскравіших постатей в українській 

філософії та літературі. Його постать і досі залишається актуальною – як 

особистість, мислитель, письменник, видатний просвітитель та філософ.  

Автор написав гостросюжетний і харáктерний твір, де розкрив 

особливості образу Григорія Савича Сковороди. В «Апокрифі мандрів» 

Європою Єшкілєв говорить про зв’язки молодого Сковороди з таємними 

організаціями. 

Події твору розгортаються у двох часових вимірах – сьогодення та 50-ті 

роки XVIII століття. Головним героєм першої сюжетної лінії роману, що описує 

сьогодення є Павло Вигилярний, вигаданий автором персонаж, – одеський 

історик, який, спираючись на документи закордонних масонських архівів, 
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вирішив довести причетність Сковороди до участі в братстві однієї з 

масонських лож. «Я вважаю, що традиційні погляди-підходи до цієї постаті вже 

не працюють. Як ми звикли: народний філософ, ходив босий селами, грав на 

сопілці, проповідував сердечну науку» [3, с. 8], – висловлює свою точку зору 

Вигилярний у приватній розмові з професором Геннадієм Гречиком –  

дослідник літературного і філософського спадку Сковороди. Також вигаданий 

персонаж роману. Вигилярний переконаний, що «давні уявлення стають вже не 

просто застарілими, вони стають шкідливими, перетворюють нашу гуманітарну 

сферу на дурнувату культурницьку оперетку» [3, с. 9]. Відомий науковець, що 

розглядала специфіку образу Григорія, Шаталова І.О вважає , що саме Павло 

Вигилярний є тим обраним, хто продовжить справу філософа у наш час. 

Головним завданням для персонажа стає не написання книжки про Григорія 

Сковороду. Його «істинне призначення» – «самому стати продовженням 

Григорія Сковороди, стати Сковородою», бо ж Сковорода – це не просто 

прізвище, але чин, «і знак, і криївка посеред пустелі». 

Події другої сюжетної лінії, що є історичною, розгортаються вже навколо 

молодого Григорія Сковороди. Єшкілєв зазирає у внутрішній світ свого 

головного героя, намагаючись розкрити таємницю його вчинків і вірувань, 

відтворює не повний життєвий шлях свого героя, який є малодослідженим, і 

означивши його як «апокриф мандрів». 

Молодий, ерудований, відкритий до нових знань, відчуттів та 

світоглядів – саме таким автор зображує свого допитливого мандрівника. Герой 

подорожує Австрією та Італією, потрапляє у вир подій, напередодні Семирічної 

війни.  

Відомий теоретик літератури Олександр Галич відносить роман «Усі кути 

трикутника» до квазі-біографії – фальшивого, несправжнього життєпису [1, 

с. 156]. Адже дійсно, у творі є чимало вигаданих і невідповідних історичних 

фактів, що відповідають дійсності. До Європи молодий Сковорода потрапляє в 

ролі шпигуна російської розвідки. Саме, звідси і починаються його 

непередбачені пригоди. На Григорія з нетерпінням чекають в Італії. Сам же 

Григорій прагне будь-що потрапити до Венеції – адже має там зустрітися з 

сином Пилипа Орлика, чільним масоном графом де Лазіскі Дентвілем. 

Та перед Сковородою постає ще одне для нього важливе завдання: 

пізнати таємничу сутність Андрогіна – творіння Божого, «що гармонійно 

поєднує обидва споконвічні первні – чоловічу і жіночу» [3, с. 98]. У художній 

біографії – Григорій Сковорода залишається героєм-шукачем нерозгаданих 

істин. 

Г. Сковорода був релігійною, містично налаштованою людиною, завжди 

орієнтувався на Біблію та мислив в її дусі, і майже всі його філософські праці 

завжди підкріплялися цитатами зі Святого Письма.  

Портрет і характер Сковороди в романі не подаються суцільно, 

спираючись на дослідження науковця Шаталової, вони є вимальованими з 

дрібниць. Лише з окремих епізодів читач дізнається, що Сковорода є 
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допитливим юнаком, знає класичну грецьку і трохи німецьку мови, виглядає на 

поляка, худий, високий, білошкірий, з темними очима. Незважаючи на те, що у 

нього був гарний голос, у поставі та поведінці Григорій був сором’язливим 

юнаком. 

Психічний стан головного героя передається у його внутрішніх 

монологах і діалогах. Наприклад, Сковорода часто роздумує над природою 

блискавки, що є супровідним символом його життя. Інколи Григорій чує голос 

своєї внутрішньої Мінерви – та завжди його про щось застерігає. 

Звідси, можна зробити висновок, що образ Григорія Сковороди в романі 

Володимира Єшкілєва має деякі суперечності, щодо певної дійсності його 

зображень в біографічній літературі. В. Єшкілєв зобразив постать Григорія 

Сковороди, вміло використовуючи художні засоби, і створив дійсно ціновий та 

вдалий образ. 

Отже, творчість Григорія Сковороди – це справжній феномен доби. 

Багато письменників різних народів і різних поколінь неодноразово зверталися 

до його постаті у свої творах і кожен перелицював її по-різному, вносячи щось 

нове і досі не знане. Таким чином, ми остаточно пересвідчилися, що Григорій 

Сковорода все життя, «учив, як жив, а жив, як навчав» (найкраща риса 

педагога).  
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ЕКОСТИЛЬ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ  

 

Постановка проблеми. Екостиль - один з найбільш затребуваних 

напрямків в оформленні дизайну інтер’єру на сьогоднішній день. В останні 

роки проблема екології постає в суспільстві все гостріше. Бурхливий розвиток 

науково-технічного прогресу подарував людству безліч благ цивілізації, в 

одночас призводить до соціальних та екологічних проблем. 

Все більш насущною стає проблема забруднення планети, екстенсивного 

використання природних ресурсів, величезних масштабів відходів, тому 

значення екологічного підходу в дизайні зростає з кожним роком все більше. 

Даний стиль, що поєднує сучасні технології та натуральні матеріали, набирає 

популярність. 

Мета статті полягає в визначенні ролі екологічного дизайну, як одного з 

найбільш актуальних сучасних проектно-художніх напрямків та створення 

загального уявлення про інтер’єр в екостилі. 

Аналіз головних джерел. Дослідження даної сфери є дуже важливим і 

вимагають глибокого та всестороннього аналізу даної проблеми. Серед 

дослідників, що активно займаються вирішенням екологічних проблем, можна 

виділити як українських, так і зарубіжних вчених Чембаров Е.А., Бєлова І.Л., 

Уілсон Дж., Фієл Ш., Світ Ф. Проблеми екостилю та роль екологічного дизайну 

висвітлено в наукових працях Кузьмичева Л.А. 

Уілсон Д. у своєму виданні розглядає основну концепцію екодизайну, 

спрямовану, в тому чи іншому плані, на гармонізацію відносин людини з 

навколишнім світом [5]. Екологічний дизайн як термін визначається Ван дер 

Ріном та С. Коуеном, як «будь-яка форма дизайну, що зводить до мінімуму 

екологічно руйнівні впливи за рахунок інтеграції себе з процесами живої 

природи» [3].  

Виклад основного матеріалу. Про екостиль заговорили наприкінці XX 

століття. Біля його витоків стоїть, з одного боку, Європа, особливо 

скандинавські країни, для яких боротьба за екологію в пріоритеті, а з іншого 

боку - Схід, де є культ особливого шанування природи і всіх її основних 

складових: дерева, води, каменю. У цьому сенсі екодизайн з'явився як бажання 

людини найбільш розсудливо розпорядитися прогресивними технологіями, 

направивши їх на благо власного здоров'я і навколишнього середовища. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/59677/source:default
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Екостиль багато запозичив у інших стилів і створювався з використанням 

вже існуючих форм та методів.  Найбільш яскраво природна тематика відбилася 

в модерні. Але якщо модерн, спирається на елементи класичних стилів, то еко 

стиль спирається на сучасні, не нехтуючи присутністю техніки та електроніки, 

що аж ніяк не є природним. Наприклад, архітектор Алвар Аалто – «батько 

модернізму» проектував будинки з проростаючими крізь дах деревами і 

обвивав їх в’юнами. 

Екологічний рух є на часі в Україні і постійно набирає обертів. 

З’являються різні  екоклуби, спільноти та бізнес-ініціативи. Українські 

дизайнери створюють та втілюють в реальність проекти на тему екобудинків, 

використовуючи сучасні та енергоефективні технології, інноваційні рішення та 

ідеї.  З’являється все більше готелів, кафе та ресторанів в екостилі, що 

асоціюються з приємним відпочинком на природі та здоровим харчуванням. 

Найбільш довгоочікуваною є подія відкриття дитячого садку LeapKids в 

Києві. Це принципово новий формат дитячого екосаду, аналогів якому сьогодні 

в Україні просто не існує. Еко-формат дитячого садка реалізований в кожному 

квадратному метрі будівлі. Все, починаючи від екологічних будівельних 

матеріалів і сучасного технічного обладнання, і закінчуючи речами побуту та 

іграшками, буде відповідати останнім тенденціям життя і виховання в стилі 

еко. 

Таким чином, екостиль - це не тільки дизайн інтер'єру, а комплексний 

підхід до облаштування житла: раціональне використання природних ресурсів, 

економія споживання енергії (або перехід на альтернативні її джерела), безпека 

і чистота застосовуваних матеріалів - причому як при будівництві будівлі, так і 

в обробці квартири або будинку, предметах інтер'єру і меблів [2, с.97]. 

Концепція екологічного дизайну спрямована, в тому чи іншому плані, на 

гармонізацію відносин людини з навколишнім світом, підкреслює прагнення 

господарів будинку цінувати і берегти все те прекрасне, що дає нам 

навколишній світ. Створення екологічного інтер'єру дозволяє його мешканцям 

відчути єднання з природою, відпочити від метушні міського життя. 

Основна мета цього стилю - це створення зовні простого і ефектного 

простору, одночасно функціонального, практичного і затишного. При створенні 

чого б то не було в рамках цієї концепції, на першому місці стає проблема 

раціональності, дизайнер повинен враховувати оптимальність співвідношення 

витрат матеріалів, тривалість життя виробів та можливості їх подальшої 

утилізації. 

Цей стиль використовують не тільки в будинках і квартирах, але і в 

офісах. Так, наприклад створюється місце для відпочинку або кімната для 

переговорів, в ній можна в мирній і спокійній обстановці обговорити всі 

важливі справи. Оформлення інтер'єрів в екостилі передбачає наявність 

вільного простору і світла, інтер'єр не можна завантажувати великою кількістю 

меблів. Тому інтер'єри багато в чому схожі з оформлення на стиль мінімалізм 

[6, с.43]. 
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Квартира в екостилі повністю безпечна для здоров’я людей. Особливо ак-

туально зупинити на ньому вибір, якщо в домі живуть діти чи алергіки. Адже 

тут ніколи не використовують дешеві токсичні оздоблювальні матеріали, все 

навкруги максимально натуральне і природнє для організму людини. 

Психологічна атмосфера в таких приміщеннях практично завжди залишається 

оптимальною. Люди, які віддають перевагу екостилю, не страждають від 

нападів дратівливості, агресії, не схильні до хронічної втоми і стресу. 

Оздоблювальні матеріали. Екостиль вигідно відрізняється від багатьох 

дизайнерських рішень, адже основна його перевага – це використання 

матеріалів природного походження -  камінь, цегла, глина, дерево, скло, або 

штучних, але з мінімальним застосуванням хімічних шкідливих складових. Тут 

не застосовується ДСП, ДВП, пластик, полімери, хромований метал, які 

отримали своє поширення в інших інтер’єрних рішеннях. 

Оздоблювальні матеріали для стін використовують натуральні: дерево, 

пробка, декоративний камінь, бамбукові та дерев’яні панелі, шпалери з 

зображенням рослинних матеріалів. Дизайн в екостилі акцентує увагу на факту-

рах, тому рельєфна штукатурка чи об’ємні 3D панелі будуть тут на своєму міс-

ці. Дерево - першочерговий матеріал, який вказує на присутність екостилю в 

інтер'єрі, тому, найчастіше, тут його використовують для оформлення стелі, 

підлоги, стін, меблів і інших елементів [7]. 

Для обробки підлоги підбирається паркет, масивна дошка. Також буде 

доречно популярне сьогодні коркове покриття. Його м'яка фактура створює  

затишну атмосферу. Підлогу можна прикрасити невеликим килимом з високим 

ворсом кольору поверхні землі. Це пісочний, лляний, пшеничний, світло сірий і 

різні відтінки зеленого.  

Стеля в екобудинку проста, світла, що створює додаткове «повітря», як 

правило, рівна і гладко пофарбована.  Екостиль, це простота і натуральність, 

тому різні складні багаторівневі конструкції не відповідають природному 

оформленню,  від  них краще відмовитися. Для декорування допускаються 

дерев'яні рейки або балки. 

З кожним днем все більше дизайнерів, задіюють у своїх роботах особливі 

матеріали: вони або вже були у вжитку, або мають потенціал до вторинної 

переробки, ну або, як мінімум, відносяться до біорозкладаючих продуктів. 

Справжній розквіт на хвилі екотренда переживає картон і папір, з них роблять 

меблі, світильники, і навіть будують будинки. У старих, нікому не потрібних 

речей, з'явився шанс не пропасти на смітнику, а стати частиною якогось 

актуального дизайнерського об'єкта [1, с.73]. 

Колірна палітра в оформленні інтер'єру в екостилі має бути спокійна і 

приємна для зору. Кольори -  натуральні і не нав'язливі. Інтер'єр необхідно 

насичувати природними кольорами і похідними від них відтінками. Зелений, 

пісочний, кремовий,  блакитний, колір морської хвилі, натуральні відтінки 

каменю і дерева – всі кольори заспокоюють і налаштовують на позитивний лад. 

А ось яскраві кислотні і складні поєднання використовувати неприпустимо. 
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Меблі для екостилю виготовляють з натуральних матеріалів. 

Підбираються по принципам функціональності і мінімалізму: прямі, чіткі лінії, 

прості форми, і ніяких зайвих елементів, без надмірностей і обробки. Стільці з 

цільного дерева, кам'яні стільниці, ротангові дивани, плетені з лози крісла, 

бамбукові столики зі скляною стільницею, - це типові предмети в екостилі. 

Обробка предметів цілком може бути ніби незавершеною і грубою, це лише 

підкреслює характерну фактуру натуральних матеріалів. Меблі в екостилі не 

потребують декорування різьбленням. Обшивка м'яких меблів також з 

натуральних матеріалів, це льон, ситець, сатин і шерсть [4, с.78]. 

Декор. Слід пам'ятати, інтер'єр в екостилі зобов'язаний бути легким, 

гнучким і ненав'язливим. Основний девіз стилю - як можна менше прикрас. В 

якості декору слід вибирати  всілякі кошики і скрині, плетені з ротанга і лози, 

керамічний і скляний посуд, вази і графини, вовняні килимки і солом'яні 

циновки, лляний і бавовняний текстиль, бамбукові ролети. Рослинні мотиви на 

шпалерах і текстилі, посуді і килимках, будуть надзвичайно органічно 

вписуватися в екоінтер'єр. Штори на вікна з легких і світлих тканин, бажано 

аби вони просто звисали, створюючі легкі складки. Без ламбрекенів, оборок і 

драпірувань, ці прикраси чужі природному стилю. 

Прекрасно доповнять інтер'єр приміщення в екологічному стилі 

найрізноманітніші кімнатні рослини. Вони не тільки заповнять простір кімнати 

і порадують зеленим листям і пишним цвітінням, а й створять сприятливу 

атмосферу психологічного комфорту, а також наповнять приміщення киснем. 

Окрім звичних рослин в горщиках, можна зробити екостіну, коли рослини - 

крім того, що приносять користь – являються ще й стильним акцентом в декорі. 

Освітлення має бути  інтенсивне і наближене до природного сонячного 

світла. Лампи повинні випромінювати теплий спектр з жовтуватим відтінком. 

Хорошим варіантом можуть стати LED-світильники. Часто в екостилі 

використовують світлодіодне підсвічування та  люмінесцентні лампи, які ще й 

роблять споживання електрики економніше. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що екостиль є не просто 

одним з модних напрямів створення оригінального дизайну будинку або 

квартири, а цілою філософією, спрямованою проти виснаження природних 

ресурсів і на підтримку екологічної чистоти і безпеки. Він розслабляє, 

заспокоює, заряджає позитивною енергетикою і дарує відчуття близькості до 

природи. Він підійде практично для кожного, адже варіантів застосування 

основних рис такого дизайну величезна кількість. Тому, екологічне 

спрямування в дизайні в цілому заслуговує найсерйознішої уваги і розвитку. 

При проектуванні дизайнер зобов'язаний враховувати не тільки естетичний 

момент, він повинен дивитися далеко вперед, покладати на себе 

відповідальність за майбутню екологічність продукту. 
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КУЛЬТУРНО-ІГРОВИЙ КОМПЛЕКС 

«ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО «КАЗКА» В СИСТЕМІ  

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЗАКЛАДІВ МИКОЛАЇВЩИНИ 

 

Організація дитячого та юнацького дозвілля завжди була й сьогодні 

залишається важливим пріоритетом соціально-культурної галузі. Адже діти – 

це майбутнє країни, нації. І від того, в яких умовах відбувається їхній розвиток 

та виховання, залежить благополуччя суспільства в цілому. В світовому 

дозвіллєзнавстві велика увага приділяється саме парковому дозвіллю дітей, 

адже воно сприяє їхньому фізичному розвитку, екологічному, естетичному 

вихованню, забезпечуючи перебування дітей на свіжому повітрі, в контакті з 

природними об’єктами. А додатково створена інфраструктура та робота 

педагогів і аніматорів надає різнобічні можливості для ігор, розваг та 

задоволення творчих потреб відвідувачів. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/59677/source:default
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Деякі паркові дозвіллєві заклади мають величезні розміри й 

перетворилися на глобальні бренди. Загальновизнаним лідером серед них, 

безперечно, є Діснейленд. Але ми не згодні з широко розповсюдженою 

практикою будь-який інший парк вимірювати за цим стандартом, оскільки 

вважаємо, що парків повинно бути багато, і чим більш урізноманітненими є їхні 

концепції, тим краще. Кожний парковий проект має бути високоякісним й, в 

той же час, адекватним реальним умовам своєї реалізації. Він повинен 

спиратися не лише на загальносвітовий досвід, а й на власні історичні та 

культурні традиції. Саме тому в якості об’єкта свого дослідження нами обрано  

спеціалізований парк, який функціонує як культурно-ігровий комплекс –   

«Дитяче містечко «Казка» в обласному центрі Миколаївської області. В 

поточному році він відзначає свій 35-літній ювілей. Отже доречно дослідити 

його історію, проаналізувати результати його діяльності та визначити його 

статус в системі соціально-культурних закладів регіону. Власне в цьому і 

полягали основні завдання нашого дослідження. Джерельною базою 

дослідження стали численні публікації у місцевій пресі [1,4,5,7-9], спеціальні 

фотонариси, видані в перші роки існування [2,6] та до 30-літнього ювілею 

«Казки» [3]. Вони дозволяють прослідкувати історичну динаміку об’єкта 

нашого дослідження. Велике значення мала також робота з поточною 

документацією та здійснення власних спостережень за об’єктом в період 

проходження нами навчальної практики на базі «Казки».      

Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» розташований в 

самому центрі Миколаєва – там, де колись знаходився звичайний міський 

ринок. Заклад було відкрито 19 травня 1982 з ініціативи двох місцевих 

архітекторів Ольги та Вадима Попових. Зовнішній вигляд майбутнього 

комплексу став предметом гострих дискусій між ними та представниками 

миколаївського художнього фонду. Останні пропонували, замість корабля з 

повісті Олександра Гріна «Пурпурові вітрила», обладнати локацію у вигляді 

космічного корабля, а також обов’язково встановити в містечку статую 

Гуллівера. В результаті проведення творчого конкурсу на кращий макет 

оформлення дитячого містечка переміг проект Ольги та Вадима Попових, хоча 

деякі ідеї художнього фонду в подальшому теж втілилися в життя ( наприклад, 

карусель «Дуб» за пушкінським мотивом «У лукоморья дуб зелёный;/ Златая 

цепь на дубе том:/ И днём и ночью кот учёный / Всё ходит по цепи кругом…»/. 

Метод спорудження «Казки» заслуговує на особливу увагу. Він 

називається методом народного будівництва. Це означає, що робота 

здійснювалася переважно на добровільних началах, безкорисливо, спираючись 

на великий ентузіазм та щире бажання городян збагатити соціо-культурний 

простір рідного міста унікальним закладом дитячого дозвілля. Спорудження 

кожної локації на території «Казки» було закріплено за певним підприємством 

міста. Будівництво здійснювалося у вільний від основної роботи час – після 

завершення трудового дня та у вихідні. У возведенні містечка брали участь 

архітектори, інженери, будівельники, художники, скульптори й просто 
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небайдужі городяни. Тому дитяче містечко «Казка» можна вважати спільним 

дітищем міської громади миколаївчан. Це, на наш погляд, варто акцентувати в 

контексті виховної й екскурсійної роботи з відвідувачами «Казки». 

При проектуванні, будівництві, художньому оформленні всіх об’єктів 

містечка враховували дитячу психологію, особливості казкового сприйняття 

світу, місцеві історичні та культурні традиції, побажання дітей, педагогів, 

організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності. На початку свого існування 

заклад розглядався як «архітектурно-художній комплекс для дітей» [3]. 

Відповідно до задуму архітекторів, територія дитячого містечка «Казка» 

поділена на дві зони: 

- зона активного відпочинку: амфітеатр, дерев’яна фортеця, кам’яний 

замок із лицарем-охоронцем в металевих обладунках та кімнатою сміху 

(«кімнатою кривих дзеркал»), декілька атракціонів (зокрема, автодром) та 

ігровий майданчик «морська гавань» для найактивніших відвідувачів дитячого 

містечка;  

- зона пасивного відпочинку: декоративний басейн з фонтанами, 

ландшафтні композиції, павільйон художньої і технічної творчості, тіньова 

поляна [8]. 

Смисловим центром дитячого містечка «Казка», безперечно, є «морська 

гавань» з кораблем «Счастье» (первинна назва  –  «Буян»), що являє собою 

образ першого фрегата, збудованого у Миколаєві 1790 року. Дана локація 

символічно зв’язує відвідувачів з історією заснування нашого міста та тією 

унікальною роллю, яку воно відігравало й частково продовжує відігравати у 

вітчизняній історії: бути колискою Чорноморського флоту, місцем будівництва 

унікальних кораблів, а також великим річковим і морським портом.  

На території містечка також знаходиться старенький, але 

найсправжнісінький потяг, який викликає захоплення у дітей та пробуджує 

«генетичну пам’ять» у найстарших відвідувачів «Казки» [9]. Серед відносно 

нових локацій  «Казки» варто назвати планетарій, лабіринт і казкову піч.  

В процесі роботи над доповіддю ми звернули увагу на комплект листівок 

«Приглашаем в сказку», виданих в Києві 1986 року. Цей унікальний візуальний 

матеріал дозволяє реконструювати первинний вигляд тих локацій «Казки», які 

дійшли до нас вже в дуже зміненому вигляді через руйнацію об’єктів у важкий 

економічний період другої половини 1990-х – початку 2000-х років. Зокрема, 

звертає на себе увагу мозаїчне панно за казковими мотивами, виконане в 

процесі будівництва амфітеатру працівниками миколаївського художнього 

фонду. Панно стилізоване під величезну театральну завісу довжиною 20 й 

висотою 5 метрів із зображенням Сірого Вовка, Червоної Капелюшки, Пьєро, 

Мальвіни, Сплячої  Царівни,  Попа та його робітника Балди тощо. Зараз замість 

вказаного панно стіну амфітеатру оформлено значно простішим розписним 

рельєфом.      

Також звертає на себе увагу багатим різьбленим декором первинний 

вигляд дерев’яної фортеці з гарматами. На превеликий жаль, з часом цей об’єкт 
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прийшов у повну непридатність, й 2007 року для його заміни відоме 

миколаївське аграрне підприємство «Нібулон» подарувало «Казці» нові 

дерев’яні будиночки, виконані майстрами карпатського краю [1]. Дуже 

сподіваємося, що коли-небудь з’явиться спонсор і для відновлення електро-

механічного Карлсона з пропелером. В перші роки існування «Казки» він 

вилітав з оглядового віконця замкової вежі й кружляв навколо даху споруди, 

викликаючи захват у дітлахів, а навздогін за ним на мітлі летіла механічна баба 

Яга.  

Не можна також не сказати про природний складник «Казки», адже це не 

просто дитяче містечко, а спеціалізований парк з «острівцями» гарних квітів, 

алеями лип, акацій, платанів, та великою кількістю екзотичних рослин. Серед 

них – тюльпанне дерево, павлонія, гінко, айлант, біота, гібіскус, дейція, дрок та 

багато інших. Не забуті й дерева, які часто фігурують саме  казках – яблуня, 

ялинка, верба і тополя.  

2003 року «Казка» отримала статус «Парк культури і відпочинку 

дитячого напряму» [3]. Заклад цілком виправдовує таке визначення. В його 

штаті працюють культорганізатори, аніматори, які залучають дітей до 

різноманітних видів відпочинку та дозвіллєвої діяльності. В дитячому містечку 

«Казка» регулярно проводяться ігрові програми, конкурси на кращий малюнок, 

годівничку для пташок, ялинкову іграшку та інші саморобки. Кожного ранку 

відбувається зарядка під музику з аніматором, а у вечері – дискотека. На 

Новорічні, Різдвяні та інші свята організовуються театралізовані дійства і 

вистави з конкурсами та казковими героями.  

Працівники «Казки» активно використовують як традиційні, перевірені 

часом, так і інноваційні форми роботи. Наприклад, у вересні 2014 року вони 

організували вечірнє-ночне шоу «Коли місто засинає…». На нього зібралося 

кілька тисяч городян і гостей міста. Аніматори в образах Карлсона, Малюка, 

князя Потьомкіна та інших персонажів проводили конкурси та ігрові програми. 

У дерев’яній фортеці проводились майтер-класи з гончарства та ковальського 

мистецтва. На сходах кам’яного замку відвідувачів зустрічали привиди та всяка 

інша чортівня. Апогеєм заходу був виступ артистів світлодіодного театру, який 

дуже ефектно виглядав у темряві теплої вересневої ночі [5]. 

В травні 2016 року в «Казці» вперше відбувся справжній карнавал з 

конкурсом на кращий карнавальний костюм, а також музичний пік.Нік 

«Травневий кіт» - це веселе об’єднання учасників клуба авторської пісні «Біла 

ворона» та аудиторії у спільному виконанні найулюбленіших бардівських         

хітів [5]. 

«Казка» також є організатором та основним майданчиком для проведення 

регіонального фестиваля дитячої творчості «Quest – дитинства fest» та 

регіонального фестиваля ігрових програм «Казкова гра». 

В минулі роки у «Казці» на постійній основі працювали театральний, 

музичний та авіамодельний гуртки, проводилися майстер-класи декоративно-

ужиткового мистецтва. Деякий час працювали студія флористики та 
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судномодельний гурток. Зараз через ремонт в багатьох приміщеннях з усіх 

зазначених нами гуртків працює лише театральна студія. Її вихованці 

виступають на святах та у виставах разом з професійними акторами, 

демонструючи здобуті навички та свої таланти.  

2015 року директором «Казки» призначено Любарова Юрія Йосиповича – 

креативну особистість, активного учасника багатьох соціокультурних проектів, 

що проводились в нашому місті. Новий керівник представив громаді 

миколаївчан план подальшого розвитку дитячого містечка. Даний проект 

отримав назву «Казка 2.0», з ним можна ознайомитися в інтернеті [4]. 

Вважаємо, що участь в модернізації культурно-ігрового комплексу «Дитяче 

містечко «Казка» відкриває чудові перспективи тим працівникам соціально-

культурної сфери, які прагнуть творчої реалізації та професійного зростання.    

Отже, культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» є дуже 

значимим соціокультурним закладом на карті Миколаївщини. Його створено за 

оригінальним некомерційним проектом методом реалізації громадської 

ініціативи. Він заслужено вважається предметом гордості миколаївчан. 

Архітектурно-художній компонент комплексу характеризується високим 

естетичним рівнем, врахуванням особливостей дитячої психології та місцевих 

історико-культурних традицій. Природний компонент посилює рекреаційне, 

екологічне значення об’єкта. Дружній колектив кваліфікованих 

культорганізаторів накопичив великий досвід використання різноманітних 

форм організації дозвілля дітей та підлітків, а також сімейного дозвілля. В 

сукупності все вище зазначене робить «Казку» унікальним центром змістовного 

відпочинку, виховання і реалізації творчих здібностей дітей та привабливим 

туристичним ресурсом краю. Креативні проекти подальшого розвитку «Казки» 

заслуговують на максимальну підтримку місцевої влади, громадськості, 

спонсорів. А для студентів ВП «МФ КНУКіМ» «Дитяче містечко «Казка» 

становить одну з кращих баз проведення практики та формування актуальних 

професійних компетенцій організатора КДД. 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ БІБЛІОТЕЧНО-

ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ: 

З ДОСВІДУ РОБОТИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ  

ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ. ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ 

 

Бібліотека для дітей сьогодні – це поєднання всіх можливих впливів для 

інтелектуального, естетичного, духовного і творчого розвитку юних 

користувачів. Комунальний заклад «Херсонська обласна бібліотека для дітей 

імені Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради не є виключенням. Саме цей 

заклад приділяє велику увагу всебічному розвитку особливої категорії читачів – 

дітей. Важливою складовою такого розвитку є естетичне виховання. Цю місію у 

бібліотеці виконує кожен відділ, але основний акцент лягає на відділ 

естетичного виховання. 

Відділ забезпечує оперативне і комфортне бібліотечно-інформаційне 

обслуговування, спрямоване на максимально повне задоволення потреб в книзі 

та інформації з питань естетичного виховання користувачів бібліотеки.  

Бібліотечна діяльність дає широкі можливості для розвитку кожної 

дитини, адже при бібліотеці створено 10 клубів та об’єднань за інтересами, де 

кожен юний читач може вибрати напрям до смаку.  
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Клубні об’єднання відділу естетичного виховання – це дві студії. Вони 

різні за жанрами, але як одне ціле у сприянні засвоєнню підростаючим 

поколінням кращих зразків вітчизняної і світової культури та формуванні 

естетичного світосприйняття, естетичного смаку дитини.  

Літературна театр-студія «Чеширський кіт» збирає дітей, які люблять 

театр, цікавляться його історією і творчою долею великих артистів; мають 

бажання вийти на сцену і заволодіти увагою глядачів. Самі заняття проходять у 

формі гри, тренінгів, творчих експериментів. Участь студійців у 

загальнобібліотечних заходах, показ вистав, мюзиклів (їх в репертуарі два – за 

мотивами казки К. Чуковського «Муха-цокотуха» та Льюїса Керрола «Аліса в 

Країні Чудес») є показником творчого зростання та розвитку наших читачів. 

Одним із цікавих звітів роботи «Чеширського кота» є капусник, який 

проводиться до дня театру «Один вдома або День друзів», «Літературні та 

екранні коти і кішки» та ін.  

У Студії творчого самовираження «Мій світ» діти знайомляться з різними 

видами декоративно-прикладного мистецтва, вчаться виготовляти дивовижні 

саморобки з паперу, пластиліну, бісеру, тканин, ниток, стрічок та багато 

іншого. Майстер-класи проводять бібліотекарі, майстри декоративно-

прикладного мистецтва, батьки читачів і, навіть, самі діти. Атмосфера, яка 

панує в студіях, сприяє тому, що саме тут кожен може розкрити творчі 

здібності, розширити світ захоплень, знайти гарних друзів серед ровесників та 

незвіданого царства книг і журналів! 

Бібліотекарями відділу розроблено ряд комплексних програм та проектів, 

реалізація яких дає змогу читачам розкрити власні творчі здібності. 

Серед них програма для старшокласників «Простір культури і зустрічі в 

ньому», тут розглядаються теми: «Створені, щоб дивувати» (про архітектурні 

світові шедеври), «Територія вічних цінностей» (віртуальні подорожі музеями 

світу), краєзнавча гра «Мистецька палітра Херсонщини» та ін. 

«Мистецька палітра Херсонщини» є складовою комплексу краєзнавчих 

ігор, самостійно розроблених бібліотекарями Херсонської обласної бібліотеки 

для дітей імені Дніпрової Чайки, для обласного інтелектуального турніру «Ігри 

патріотів Херсонщини». Діти виконують завдання гри та дізнаються, що 

Херсонщина славиться цікавими, творчими людьми – художниками, 

музикантами, скульпторами, кіноакторами [2]. 

Цикл заходів «Живуть і вічно житимуть у музиці, картинах…» націлені 

на те, щоб викликати емоції у читачів, зацікавити, запалити, спонукати до 

художньо-творчої діяльності, знати та цінувати людей, які стали відомими у 

царині мистецтва. До ювілейних дат геніїв мистецтва книгозбірня проводить 

для дітей вікторини, пізнавальні ігри, віртуальні вітальні: «Дніпрова Чайка: 

відома і невідома», «Оксана Петрусенко – голос-символ України», «Уолт 

Дісней – король мультиплікації: штрихи до портрету великого чарівника», 

«Божественний маестро Россіні», «Олександр Довженко – поет українського 

кіно!» та багато ін. 
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Знайомство з музичним мистецтвом пропонується у формах концерту, 

пізнавально-ігрових програм «Музичні прем’єри сезону», «Веселкові 

посиденьки: хвилинки гарного настрою», з театральним – «Театр починається 

з…афіші», з мистецтвом етикету – «Пан етикет», ілюзій – «Крекс. Пекс. Фекс!». 

Ефективним засобом виховання естетичних почуттів молодших школярів 

є твори малих фольклорних жанрів: прислів’я, приказки, загадки, лічилки, 

скоромовки, народні пісні та ін. Для дітей молодшого шкільного віку 

бібліотекарями розроблені урок творчого читання «Казка в гості поспішає» 

(знайомство з українською народною казкою та побудовою книги), фольклорні 

посиденьки «Скарби народної мудрості» (розкриття особливостей усної 

народної творчості), майстер-клас «Народна лялька-мотанка – оберіг 

української душі» (значення ляльки-мотанки в житті народу, звичаї, обряди, 

пісні, казки).  

Заняття мистецтвом немислимі без створення особливої емоційної 

атмосфери захопленості, яка досягається за допомогою живого слова 

бібліотекаря, музики, зорових образів, поетичного тексту, ігрових ситуацій. 

Для всебічного розвитку особистості молодшого школяра важливе 

значення має образотворча діяльність. Тому бібліотекарями відділу естетичного 

виховання розроблено пізнавально-мистецьку гру «Кольорик». У ній міститься 

цікава інформація, тематичні питання та творчі завдання, які занурюють дітей у 

несподівано прекрасний світ образотворчого мистецтва. 

У Херсонській обласній бібліотеці для дітей ім. Дніпрової Чайки для 

третьокласників проводяться веселі та цікаві заняття у «Кібершколі». Над 

проектом, що існує вже не перший рік, працюють три відділи: Інтернет-центр, 

обслуговування дошкільників та учнів 1 – 4 класів та естетичного виховання. 

Хлопчики та дівчатка отримують величезний і корисний багаж знань на шляху 

до культурного розвитку. Книжки, комп’ютери, мистецтво, усе, що можна 

пізнати, поринувши у безмежний всесвіт сучасної бібліотеки [4].  

Для покращення обслуговування, якісного інформаційного забезпечення 

навчально-виховного процесу налагоджена тісна співпраця з школою мистецтв 

та музичною школою міста Херсона, батьками читачів, для яких розроблені 

певні заходи. Зокрема, для навчальних закладів це програма «Зі всіх мистецтв 

музика – найближча до небес…», для батьків – читачів бібліотеки цикл занять 

«Виховуємо творчого читача».  

Вже четвертий рік працівниками відділу естетичного виховання 

проводиться цілеспрямована робота з соціалізації дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, вихованцями загальноосвітньої школи-

інтернату ім. Т.Г. Шевченка. Використовуються різні форми та засоби роботи: 

знайомили дітей з різними видами мистецтв, проводили майстер-класи з 

декоративно-прикладного мистецтва, запрошували цікавих людей для 

спілкування з дітьми, працювали за різними програмами, наприклад, 

«Бібліотека другий дім і нам усім цікаво в нім», «Північ, захід, південь, схід – 
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мандрівка, що відкриває світ». Основним у роботі з цими дітьми вбачаємо 

зацікавлення дітей читанням, прищепленням любові до книги через мистецтво.  

Для естетичного виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей велике 

значення має знайомство з творами образотворчого мистецтва. Багатий фонд 

бібліотеки дозволяє це зробити. Яскравість, виразність образів у картинах, 

скульптурі, архітектурі, творах прикладного мистецтва допомагають дітям 

глибше та повніше сприймати явища життя, знаходити образні вираження своїх 

вражень у малюнках, ліпленні, аплікації. 

Щороку під час літніх канікул у рамках загальнобібліотечної програми 

«Канікули з книгою» кожен структурний підрозділ бібліотеки готує свою 

програму заходів. Відділ естетичного виховання працює за різними програмами 

естетичної направленості. Так, у 2014 році – це була ігрова скарбничка 

«Скільки народів – стільки дитячих свят», у 2015 – мистецький записничок 

«12 сторінок дитячих секретів», у 2016 – цикл занять, задуманий у формі: ігор-

пазлів мистецьких розваг «Знаєш, скільки справ у літа? Їх усі не полічити!».   

Різноманітні за формою та тематикою зустрічі з прекрасним дали 

можливість дітям на практиці познайомитися з різними техніками: айріс-

фолдінг або веселкове складання, дудлінг і зентангл, пальчикове малювання, 

пісочна анімація, ліплення з солоного тіста, об’ємна аплікація – виготовлення 

саморобки-іграшки, квіллінг, робота з мушлями, флористика – створення 

композиції з квітів, трав, листя, насіння. Діти знайомилися з історією 

фотографії та створення фотоапарата «Віч-на-віч з об'єктивом», з музичним 

мистецтвом «Дотепно і незвично про інструмент музичний», театральним – 

«Ми веселі дітлахи, казку творимо залюбки».  

У відділі естетичного виховання зібрана література з різноманітних 

галузей класичних та сучасних мистецтв. Бібліотекарі до кожного заходу 

готують книжкову полицю або проводять огляд літератури. Тут завжди радо 

допомагають підібрати потрібну літературу та підкажуть цікаве хобі. 

Проект «Електронний вернісаж», що розміщений на сайті бібліотеки, 

присвячений художній творчості школярів різного віку. Саме тут можна 

познайомитися з вражаючими роботами юних «куїнджі», «ван гогів» та 

«айвазовських», адже дитяча творчість найтонше та найповніше може 

відзеркалити світ крізь призму художньої фантазії. У галереї «Електронного 

вернісажу» зберігаються виставки різних років [1].  

Отже, Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки 

вибудовує таку систему заходів, що допомагають дітям поглиблювати знання в 

галузі мистецтва, сформувати естетичні смаки, розвинути творчі обдарування 

[3]. Саме бібліотека на сьогодні є тим простором, де відкриваються нові обрії 

для творчого зростання та самовираження підростаючого покоління, 

майбутнього нашої держави. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ БІБЛІОТЕК ВНАСЛІДОК ПІДНЕСЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА 

 

Сучасний соціум переживає епоху глобальних змін, оскільки 

комп’ютеризація і впровадження інноваційних технологій стають обов’язковою 

складовою частиною життя кожної людини. Перетворення, що відбуваються, не 

обійшли стороною такі значущі соціокультурні інститути, як бібліотеки.  

Протягом історичного розвитку людства, книгозбірні акумулювали досвід 

еволюції суспільства, науки, культури, освіти та духовної спадщини. Їх 

основними завданнями є: збереження і вивчення історико-культурних джерел, 

поширення об’єктивної інформації та науково обґрунтованих знань про 
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документальну культурну спадщину, а також використання відомостей, які в 

них містяться, в сучасних інформаційно-аналітичних, меморіальних, суспільно-

політичних, культурно-просвітницьких та інших заходах, спрямованих на 

формування й утвердження національної пам’яті.  

Історичний розвиток бібліотек супроводжує історію людства з початком 

зародження державності, але формування головних установ пам’яті є 

свідченням формування та розвитку національної держави. Завдяки цьому, 

формують культуру збереження інтелектуальної та творчої думки рукописного 

періоду, а нині – електронної епохи [2,4]. 

Під впливом цифрових технологій культура, яка на них розвивається, не 

відкидає ортодоксальних надбань цивілізації, а, навпаки, розширює їх, збагачує, 

відкриває нові можливості творення культури. 

Поза усяким сумнівом, упровадження цифрових технологій об’єктивно 

допомагає бібліотечній справі, адже це дозволить бібліотекам:  

• сформувати необмежений за обсягом інформаційний ресурс; 

• інтегрувати у фонді всі види інформації на всіх носіях; 

• надати доступ користувачам до будь-якої доступної інформації у будь-

якому кутку планети;  

• створити умови модифікації професії бібліотекаря на першорядну 

постать інтелектуального життя [3]. 

Безумовно, під впливом перетворень, що відбуваються, найбільшого 

значення набуває формування інформаційної культури суспільства. 

Інформаційною культурою можна назвати комплекс досягнень у галузі 

інформатизації соціуму: рівень забезпечення людей наявною інформацією, 

рівень обладнання комп’ютерною технікою та засобами зв’язку, кількістю 

людей, які застосовують передові технології в повсякчасному житті [6]. 

Неодмінною умовою формування інформаційної культури особистості на 

базі освітніх установ є наявність спеціально підготовлених педагогічних кадрів 

та адаптованого до специфіки освітнього середовища інформаційно-

методичного забезпечення. Зосередження основних ресурсів і засобів 

інформаційної освіти в бібліотеках робить їх найважливішим учасником 

системи інформаційної освіти. 

З використанням інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотечній 

діяльності відкриваються нові можливості для надання бібліотечно-

інформаційних послуг. Зокрема, сучасні бібліотеки, прагнучи забезпечити 

доступ до інформації усім категоріям користувачів, трансформують традиційні 

види своєї діяльності – здійснюють електронну доставку документів, онлайнове 

довідково-бібліографічне обслуговування; формують контент для цифрової 

бібліотеки; створюють віртуальні представництва, використовуючи популярні 

масові платформи (соціальні мережі, сервіси блогів, мікроблогів, фото, 

відеохостинг тощо). Отже, упровадження інформаційно-мережевих технологій 

у бібліотечну діяльність змінює саму бібліотечну діяльність [1,3]. 
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На думку Директора Інституту бібліотекознавства НБУВ, канд. іст. наук 

О. М. Василенко, техніко-технологічні трансформації в суспільстві зумовлюють 

пошук оптимальної моделі діяльності бібліотек, визначення їх місця, ролі та 

суспільно-значущих функцій у сучасному світі. В умовах становлення 

глобальної системи масових комунікацій, розбудови єдиного національного 

інформаційного простору України, необхідно інтенсифікувати діяльність, 

спрямовану на створення інтегрованого інформаційно-комунікаційного 

середовища наукових бібліотек, розбудову нової стратегії задоволення 

інформаційних потреб суспільства [5]. 

З викладеного матеріалу зрозуміло, що піком розвитку інформаційної 

культури суспільства буде перетворення бібліотеки в високотехнологічний та 

інформаційно-забезпечений інститут культури, який задовольнить будь які 

мультимедійні потреби користувача. Це відкриє величезну перспективу даних 

освітніх закладів. Адже бібліотекар об’єктивно отримує необмежений простір 

для виконання ролі носія, сівача знань, духовних цінностей. 
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МАНДРІВНИЦТВО ЯК СТИЛЬ ЖИТТЯ ОЛЕСЯ УЛЬЯНЕНКА 

 

Література – це наша робітня, не менш людська, 

ніж столярна майстерня. Тобі подарована 

можливість осмислювати і відтворювати, – якщо 

не використаєш цю даність – тебе розірве на 

шматки». Олесь Ульяненко 

 

Життя – це вічний пошук себе. І кожен це робить по-своєму, адже ми 

обираємо свій стиль життя. Хтось мандрівництво, хтось хуліганство, а хтось 

знаходить вихід, повністю занурившись в себе. Олесь Ульяненко обрав 

мандрівництво, що, у свою чергу, по-різному впливає на життя особистості, її 

матеріальну і духовну сферу, систему цінностей, поведінку, інтереси. 

Олесь Ульяненко народився у 1962 році в місті Хорол Полтавської 

області. П’ятнадцятирічним пішов з дому. «Відчув – як не поїду, буде мені 

капут»[2]. І з цього часу його життя перетворилося на суцільні мандри, які 

тривали приблизно 20 років. У зв’язку з цим його життя умовно можна 

поділити на два періоди: життя до мандрівництва і після нього. Щодо другого 

періоду, то на нього припадає уся творча діяльність письменника. А з цього 

виходить, що на становлення О. Ульяненка як письменника неабияке значення 

відіграли мандри. Мандруючи, він бачив увесь той темний бік життя людей, на 

який ніхто більше не звертав уваги. І саме цій темі присвячені його твори. 

Найчастіше його героями ставали мешканці суспільного дна, кримінальники та 

представники звироднілої «еліти». Вивівши на орбіту маргіналів, «гопників» і 

«босяків», письменник тим самим пробив цілу проблемно-тематичну нішу у 

вітчизняній літературі, адже до того писати про таке і так було якось не 

заведено: «Українській літературі я подарував нового героя. Взяв людину з 

вулиці й вкинув її на сторінки нашої моралізаторської літератури, котра тільки 

й помічала свої плачі та розтирала «сльози по соплях». А тепер уже багато 

різного з’являється…» [3]. 

Прикладом цього слугує роман «Софія» (2008) – останній із циклу про 

злочинниць. Письменницький світ Ульяненка обертається навколо гарних та 

розбещених жінок з активною життєвою позицією, жінок-діячів. Ці жінки 
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прагнуть досягти успіху за будь-яку ціну, але в їхні розрахунки зовсім не 

входить Бог, жорна якого мелють помалу, зате певно… Героїня роману Софія – 

ще фактично дитина. Вона вбиває, аби самоствердитися…[1].  

Дехто називає Ульяненка представником «чорної прози», дехто вбачає у 

чорноті описуваних ним буднів жагу до життя, до світла в кінці тунелю. Та всі, 

хто хоч трохи знайомий із романами письменника, визнають: він був такий 

один в українській літературі і, можливо, так і залишиться самотнім на власній 

сторінці літературної історії. 

Таким же самотнім було і реальне життя Уляна (так називали його друзі). 

Однокімнатна квартира у віддаленому районі Києва, в якій він помер , 

недоїдання, недосипання, відсутність родини й дітей – все це до болю нагадує 

життя героїв десяти його романів і двох повістей. Чималий спадок як для 48-

річного письменника. 

«У цьому місці, де він писав, він почувався людиною, відчував свою 

гідність, свій світ. Це був його світ, багатьом незрозумілий», – стверджує 

режисер Володимир Тихий. 

Шістнадцятирічним приїздить до Миколаєва, де з 1978 по 1980 р. 

навчається  в Миколаївському медучилищі. На автора вплинула дійсність 

великого міста: общаги або кімнати, що винаймали студенти в бабусь у районах 

так званої приватної забудови – це саме ті місця, де щохвилини перетинаєшся з 

оскаженілим від наркотиків та безкарності ворогом. Усе це стає поштовхом для 

написання повісті «Там, де Південь». 

У романі «Сталінка» яскраво зображено голодне і бездомне перебування 

у Києві, адже дія роману відбувається саме в історичній місцевості міста. 

Однойменну назву ця місцевість носила з середини 1920-х до початку 1960-х 

років. На сторінках цього роману прослідковується і морехідка, і служба в 

Афганістані. Отже, в одному романі міститься майже весь пригодницький 

детектив самого автора.  

За цей час його життя стало схожим на карколомний пригодницький 

детектив: бурхлива хорольська юність, навчання в медучилищі, мандри на 

Далекий Схід, морехідка, служба в Афганістані, участь у боротьбі за 

незалежність України, бездомне й голодне поневіряння в Києві, здобуття єдиної 

за всю історію Малої Державної премії імені Т. Шевченка (роман «Сталінка»), 

анафема від православної церкви Московського патріархату (роман «Знак 

Саваофа»), тавро першого офіційного письменника-порнографа (роман «Жінка 

його мрії»)… [1].  

Кожен читач побачить у його творах «свого Ульяненка», вдумливий 

читач – не «якогось збоченця», а людину зі складним психологічним типом 

мислення, людину, котра все своє життя присвятила мандрам, які, у свою чергу, 

вплинули на погляди письменника, змінили його світогляд.  
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БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ЯК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРИ 

 

Протягом усього розвитку людства бібліотеки відігравали надзвичайно 

важливу роль, будучи не лише сховищем інформації, а й місцем передачі знань. 

У наш час бібліотеки не втрачають своєї значимості, вони відіграють 

надзвичайно важливу роль в просвітницькій та науковій діяльності, у 

формуванні громадської думки та суспільства загалом, що є одним з головних 

аспектів у реалізації демократичних реформ.  

Різні аспекти дослідження бібліотеки як компоненту культури 

порушували у різні часи Т. Добко, Т. Долбенко, Л. Каліберда, А. Кобзаренко, 

Л. Кононенко, В. Ільганаєва, В. Медведєва, Л. Полікарпова, А. Чачко, В. Ясьмо 

та ін. Важливим аспектом треба відзначити те, що дослідники із цілісної 

структури національної культури виділяють бібліотеку як важливу її складову, 

називаючи бібліотеку феноменом світової культури, фактором розвитку 

суспільства, розглядають її як соціальний об`єкт культурного призначення, 

якому відводиться особлива роль у задоволенні інформаційних і культурних 

потреб суспільства [2]. 

Сучасний період у бібліотечній теорії характеризується обґрунтуванням 

нових концепцій для характеристики бібліотеки, її соціальних функцій, 

суспільної ролі бібліотек як центрів духовного і культурного розвитку 

особистості. 

Обґрунтування бібліотеки як компоненту культури дослідниками 

здійснено за допомогою культурологічного підходу до визначення її соціальних 

функцій. Більшість дослідників головною функцією бібліотеки вважають 

інформаційно-культурну, що витікає зі спроможності культури до відтворення 
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цілісної картини світу. Здійснюючи накопичення та зберігання документів, 

бібліотека створює глобальний інформаційно-культурний потенціал.  

Важливою на сучасному етапі залишається культурна функція бібліотеки 

інноваційної моделі, що припускає, перш за все, поширення культурних зразків, 

які забезпечують процес інкультурації людини, введення його в систему 

основних ціннісно-смислових і нормативно-регулятивних установок культури 

(в тому числі інформаційної), критеріїв оцінок і принципів відбору соціально 

прийнятних форм і способів здійснення діяльності. Вона є важливою ланкою в 

системі освіти населення (правового, екологічного, художнього, краєзнавчого). 

Реалізація культурної функції, з одного боку, перетворює бібліотеку в 

соціальний інститут, який гарантує відтворення національної та регіональної 

культури, з іншого – вона стає місцем найбільш інтенсивної міжкультурної 

комунікації, де формуються стандарти розуміння інших культур з утриманням 

їх специфіки та оригінальності. Іншими словами, бібліотека інноваційної 

моделі забезпечує існування різних форм знання і комунікацій [4]. Важливими 

функціями, що характеризують бібліотеку як складову культури виступають 

також ціннісно-орієнтуюча (відображає прагнення суспільства до реалізації 

ціннісних орієнтацій і втілюється у системі ідеології, моралі, художній 

культурі, мистецтві) та комунікативна (забезпечує історичну спадкоємність 

поколінь, взаємодію різних культур певного періоду).  

Сучасний період у бібліотечній теорії характеризується обґрунтуванням 

нових концепцій для характеристики бібліотеки, її соціальних функцій, 

суспільної ролі бібліотек як центрів духовного і культурного розвитку 

особистості [1]. 

Бібліотеки, будучи невід'ємною частиною соціального та 

інтелектуального розвитку суспільства, завжди впливали як на культуру країн, 

так і на окремі групи населення. Залучаючи населення до багатьох своїх 

заходів, проектів, акцій, бібліотеки сприяють підвищенню соціальної 

активності людей, формують у них громадянську свідомість, допомагають 

створювати особливий суспільний мікроклімат у регіоні свого впливу. 

Бібліотеки України активно використовують традиційні та новітні форми 

роботи, враховуючи прагнення молоді до віртуального середовища. Отже, 

поряд з проведенням вечорів зустрічей з краянами, письменниками, поетами, 

засідань клубів за інтересами – використовуються і не бібліотечні заходи – 

«комільфо-вечір», арт-кафе тощо та форми віртуального середовища – 

віртуальні виставки, буктрейлери, блоги бібліотек, віртуальні екскурсії і 

галереї, створюються електронні каталоги, бази даних та інші власні ресурси 

бібліотек [3]. 

Отже, бібліотеки, з одного боку, – це сховища знань і найбагатшої 

культурної спадщини, з іншого – джерела необхідної соціальної інформації. 

Завдяки сучасним технологіям вони відкривають перед людиною світ 

інформації, допомагають орієнтуватися в ньому. Бібліотека розглядається у 

контексті загального розвитку культури як найбільш розвинута її складова, що, 
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у свою чергу, обумовлено певними історичними закономірностями становлення 

суспільства.  
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КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ АМАТОРСЬКОГО 

ТЕАТРАЛЬНОГО РУХУ НА МИКОЛАЇВЩИНІ 

 

Аматорське мистецтво функціонує у сфері самодіяльної діяльності 

людини. Поняття «самодіяльність» визначають як внутрішньо детерміновану 

діяльність, тобто діяльність, що не нав’язується зовні, а зумовлюється 

внутрішніми потребами, інтересами, бажаннями індивіда.  

Самодіяльність – це засіб вільного і нерегламентованого вияву 

особистості, вона є умовою і реальністю розвитку людини. Це об’єктивна 

даність, причому й одна з найвищих цінностей, як для особи, так і для 

суспільства в цілому [1, с. 56]. 

Слід зазначити, що аматорське мистецтво – це конкретно-історичне 

явище, невід’ємна складова частина культури певного суспільства, певного 

класу, певного соціокультурного середовища. Не змінюючи сутність, в кожну 
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історичну добу, в кожному суспільстві, воно має свої особливості 

функціонування, свої форми вияву, жанрово-видовий склад. 

Дослідження одного з самобутніх і яскравих явищ вітчизняної культури – 

українського аматорського театру є актуальною проблемою сьогодення.  

Слід зазначити, що аматорське театральне мистецтво здобуло широго 

визнання не лише в Україні, а й за її межами. Дослідження діяльності 

театральних аматорських колективів Миколаївщини та їх вплив на культурне 

життя України визначило мету нашого дослідження.  

Слід зазначити, що друга половина ХІХ століття у Південному регіоні 

України характеризується активним розвитком музично-театрального життя. 

Короткочасна лібералізація суспільного та політичного життя регіону на 

початку 60-х років ХІХ століття сприяє посиленню інтересу громадськості до 

театру і зумовлює появу аматорських драматичних гуртків.  

Підкреслимо, що з огляду на специфічне призначення міста Миколаєва як 

військового порту та суднобудівної верфі Чорноморського флоту процес 

зародження театральних традицій регіону пов’язаний з діяльністю 

представників військово-морського відомства. Початком театральної діяльності 

в місті Миколаєві слід вважати створення за ініціативою директора 

Миколаївського штурманського училища контр-адмірала графа М. Войновича 

28 жовтня 1801 року першого аматорського театрального гуртка.  

Вже у наступному 1802 році граф М. Войнович видає наказ, згідно якого 

учнів штурманського училища заохочуються до роботи в аматорської студії.  

На сучасному етапі до процесу розвитку театрального аматорського руху 

в Україні долучаються все більше і більше нових творчих колективів, воно стає 

значно багатограннішим, представницьким, жанрово розмаїтим.  Подолання 

стереотипів, розвиток творчої ініціативи та пошук нових мистецьких, 

театральних форм і засобів – усе це відчутно вплинуло на драматургічні твори, 

які втілюються на аматорських сценічних майданчиках.  

Слід зазначити, що аматорські театральні колективи України з кожним 

роком все більше і більше представляють цікаві акторські та режисерські 

роботи. 

На Україні функціонує 14757 аматорських театральних колективів із 

загальною кількістю 153975 учасників, з них 5877 – це дитячі аматорські 

театральні колективи. На сьогодні, характерними рисами аматорських театрів є 

багатогранність творчих пошуків та стилів, театральних форм i вистав. 

Спостерігаються риси психологічного, умовно-метафоричного, побутового, 

поетичного, публіцистичного, ярмаркового театрального мистецтва. 

Вистави аматорських театрів є різноманітними за формою: ревю, притча, 

памфлет, моно-вистава, вистава-хроніка, вистава-пісня, вистава-диспут вистава-

репетиція, вистава-урок та ін. 

Ці вистави здійснюються у різних форматах: ярмарок, ігрища, вечорниці, 

циркові рев`ю та ін. Слід зазначити, що різноманітним за своїм статусом став і 

сам аматорський театр, бо навіть в назвах аматорських театрів висловлюється 

http://development.if.ua/
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творче кредо колективів: «Театр-студiя», «Театр від ліхтаря», «Театр на 

долоні», «Театр на Жуках», «Театр під сходами», «Театр-лабораторія», «Дикий 

театр», «Експерементальний театр» та ін. 

Аматорський український театр має свої жанрові ознаки: (драматичний 

театр, навчальний театр, театр клоунади, естрадний шоу-театр, моно-театр, 

театр ляльок, театр пластичної драми, театр сучасного танцю, форум-театр, 

альтернативний театр, музичний театр, театр поезії, театр читця, театр 

пантоміми, танцювальний театр, театр тіней, театр драми i поезії, театр опери, 

театр комедії, документальний театр, «дикий театр» тощо), вікові ознаки 

(дитячий театр, театр юного глядача, студентський театр, молодіжний театр). 

Слід наголосити на тому, що для аматорського театру сьогодні є 

властивим такі явища як експеримент, пошуку нових театральної форм, 

сценічних засобів виразності, пошуки манери гри, організації сценічного 

простору, прийомів залучення глядачів до сценічної дії, створення атмосфери 

духовної єдності сцени й залу. 

Розвитку і збереженню аматорських колективів України багато в чому 

сприяє те, що їх роботу координують Український центр культурних 

досліджень і обласні центри народної творчостi, що спрямовують свою роботу 

на пiдвищення рівня квалiфiкацiї керiвникiв аматорських театральних 

колективів, систематично проводять всеукраїнські, обласні театральні огляди, 

конкурси, фестивалi, які є цікавою театральною школою для учасників 

аматорських колективів щодо удосконалення акторської та режисерської 

майстерності [2, с. 123].  

Серед змістовних заходів, що відбуваються у м. Миколаєві та 

Миколаївській області слід назвати наступні: традиційний всеукраїнський 

щорічний фестиваль «Від Гіпаніса до Борисфена» (м. Очаків Миколаївської 

області); фестиваль-історія – Міжнародний театральний фестиваль «Південні 

маски» проходив у період 2005-2015 рр. (м. Миколаїв), щорічний «Вогні рампи 

над Бугом», обласний щорічний конкурс аматорських театрів ім. 

Є. Зарницької(м. Первомайськ). 

Головним завданням цих фестивалів є духовне виховання дітей і молоді, а 

також збагачення аматорського театрального руху міжнародним досвідом, 

шляхом інтеграції у всесвітній культурний простір, а також здійснення 

масштабних благодійних мистецьких акцій. 

Особливо слід підкреслити, що аматорські театральні колективи 

Миколаївщини органічно увійшли в український театральний аматорський рух. 

А розширення і збагачення театрального та художнього досвіду аматорських 

театрів, їх участь у міжнародних та всеукраїнських фестивалях призводить до 

того, що в учасників аматорських театральних колективів та глядачів 

формується і розвивається не тільки готовність до засвоєння змісту театральної 

культури, а і з’являється можливість поділитися своїм багатим досвідом, що 

впливає на стійкість та життєздатність національної культури. 
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У 2007 році у м. Миколаєві було створено Громадське творче об’єднання 

«Федерація аматорських миколаївських театрів» (ФАМТ), що добровільно 

об’єднує аматорські театральні колективи Миколаївщини навколо ідеї творчої 

роботи та відродження руху аматорських театрів, сприяє формуванню і 

вираженню творчих здібностей молоді та дітей, організовує та проводить 

регіональні та всеукраїнські театральні фестивалі, конференції та обмін 

досвідом. ФАМТ діє самостійно та співпрацює з органами міського та 

обласного виконкому Миколаєва, молодіжними організаціями та громадськими 

об’єднаннями, міськвиконкомом та облдержадміністрацією. 

Головним завданням організації є: 

• відродження театрального руху на Миколаївщині, підвищення рівня 

аматорського театрального мистецтва; 

• залучення молоді до творчого самовираження засобами театру, 

співпраця з аматорськими театральними колективами регіону; 

• проведення фестивалів (регіональних, всеукраїнських, міжнародних), 

конкурсів, оглядів, творчих звітів, організація виставок та інших культурно-

мистецьких заходів; 

• обмін творчим досвідом з театрами різних країн світу;  

• сприяння розвитку українській культури і освіти; 

• розвиток культурних та гуманітарних контактів з молоддю інших міст, 

молодіжними та іншими об’єднаннями громадян, що діють в Україні та поза її 

межами. 

У 2016 році Федерація аматорських миколаївських театрів підготувала і 

провела Першу Міжнародну театральну школу «Театрон», яка стала 

своєрідною правонаступницею відомого фестивалю «Південні маски». 

Протягом шести днів у м. Очакові театрали-аматори і професіонали з України, 

Литви, Білорусі та Польщі ділились своїми знаннями та практичними 

навичками. 

23 березня 2017 року «Федерація аматорських миколаївських театрів» 

(ФАМТ) відсвяткувала 10 – річчя своєї плідної, творчої діяльності.  

Таким чином, українське аматорське театральне мистецтво, надає своїм 

учасникам не тільки певні можливості, а й формує їх здатність користуватися 

духовним багатством світу, розширює їх творчий діапазон та національний 

сенсу художнього сприйняття глядачами вистав аматорів [2, с.86]. 

Усе вище сказане дозволяє зробити наступні висновки: 

 аматорський театральний рух спрямований на розвиток 

аматорських театрів і збагачення досвіду їх діяльності, перш за все має цілий 

ряд суттєвих відмінностей, характерних для традиційного способу існування 

культури, зокрема відмінностей у розподілі художніх цінностей між містом і 

селом, між столичними цінителями мистецтва та невибагливою публікою 

віддалених окраїн, між національними культурами багатонаціональних країн; 

 раніше аматорське театральне мистецтво залишалось здобутком 

обмеженого кола спеціалістів і любителів, а тепер воно виступає не тільки 
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посередником, а і «так званим провідником у світі сучасного мистецтва», який 

розкриває своїм глядачам особливості цього виду мистецтва і поєднує у собі 

комунікативні та естетико-виховні функції; 

 серед різних видів естетичної діяльності аматорська театральна 

діяльність посідає особливе місце, бо вона сприяє формуванню не тільки 

спеціальних, а й загальних здібностей особистості до творчої діяльності, і все 

це відбувається завдяки унікальній функціональності аматорського театру.  
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ЛІТЕРАТУРНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «MERIDIAN CZERNOWITZ» ЯК 

СПОСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Українське книговидання відіграє важливу роль у формуванні 

національної культури, духовності. Книга завжди була і залишається 

ефективним засобом накопичення і передавання знань, ідей та інформації у їх 

єдності та цілісності, а читання книги сприяє виробленню універсальної 

фундаментальної картини світу, формуванню світогляду, глибинних 

переконань, спонукає людину брати активну участь в житті суспільства. 

В умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні потрібно 

сформувати відповідні умови для розвитку, видання та популяризації 

вітчизняної літератури, задоволення культурно-освітніх потреб населення та 

забезпечення конкурентоспроможності української книги на міжнародному 

рівні шляхом використання нових технологій книговидання та поліпшення 

якості української продукції. 
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Аналізуючи стан даної галузі в Україні слід визначити основні проблеми, 

що перешкоджають розвитку книговидавничої справи, а саме:  

 низька конкурентоздатність;  

 низький рівень попиту українців на книжкову продукцію, зумовлений 

зростанням цін на книжкову продукцію; 

 відсутність інтересу до книжкової продукції всіх верств населення; 

 низький рівень обслуговування в державних бібліотеках України; 

 недостатній рівень розвитку системи книгорозповсюдження в Україні; 

 високий рівень зношеності та застарілості технічного і технологічного 

обладнання більшості поліграфічних підприємств, що призводить до 

падіння обсягів виробництва та зменшення якості продукції; 

 недостатнє фінансове забезпечення галузі з боку держави; 

 звуженість асортименту українських книг [4]. 

Якщо проаналізувати статистику книговидання в Україні за останні 5 років, 

то отримаємо таку картину: у 2012 році було видано 26 036 друк. од., у 2013 – 

26 323 друк. од., 22 044 друк. од.  – у 2014, 19 958 друк. од. у 2015 році. У 2016 

році випуск видавничої продукції збільшується – 21 330 друкованих 

одиниць[2].  

Аналізуючи досвід зарубіжних країн, слід звернути увагу на досвід Канади, яка 

перебуває під потужним конкурентним тиском з боку Великобританії, США і 

Франції. Ще в 1979 році федеральним канадським урядом була прийнята 

спеціальна Програма розвитку книговидавничої справи, головною метою якої 

було створення сприятливих умов для видання і розповсюдження канадських 

авторів. Цей документ і до нині є головним інструментом державної політики в 

книжковій індустрії. Її щорічний бюджет складає близько 30 млн доларів. 

Розподілом коштів займається Міністерство канадської спадщини. 

Федеральний уряд Канади також заснувавав низку програм із надання позик і 

кредитів канадським видавничим фірмам, зокрема була створена Програма 

надання позик для канадських книговидавців і книгорозповсюджувачів, в 

рамках якої вісімнадцяти книговидавцям були надані кредити на суму понад 3 

млн доларів. Підтримують книговидавців також Фонд розвитку культурних 

галузей та Канадська рада, яка виділяє понад 7 млн доларів у вигляді грантів 

для канадських видавців художньої літератури [3]. 

В епоху інформаційного прориву потрібно знаходити нові способи 

ефективного поширення українських авторів, які б відповідали вимогам 

сучасності. В усьому світі, особливо в Європі, набули популярності літературні 

фестивалі, що спрямовані на популяризацію місцевих і зарубіжних авторів та 

співпрацю з кращими видцями світу.  

В Україну цей спосіб «поширення слова в маси» прийшов набагато 

пізніше. Яскравим прикладом є фестиваль «MERIDIAN CZERNOWITZ». 

««MERIDIAN CZERNOWITZ»» – це проект  чернівецької обласної 

громадської організації «Культурний капітал», що займається літературним 

менеджментом і має на меті повернення Чернівців на культурну мапу Європи. 
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Проводиться з 2010 року. З 2012 року позиціонує себе як Міжнародна 

літературна корпорація, у структуру якої входять: 

  Міжнародний поетичний фестиваль «MERIDIAN CZERNOWITZ» 

(проходить на початку вересня у місті Чернівці; 

 Міжнародна резиденція для поетів та перекладачів поезії; 

 книжкові проекти; 

 Paul Celan Literaturzentrum (Літературний Целанівський центр). 

Програму фестивалю складають: 

 поетичні читання, 

 дискусії, 

 лекції, 

 виставки фотопоезії та скульптур, пов'язаних із поезією, 

 театральні та музичні перфоманси, 

 презентації книг, 

 відеопоезія, 

 поезія в мультиплікації, 

 ска-панк та джаз-рок поезія, 

 електропоезія (поезія з електронною музикою), 

 відеоінсталяції на зовнішніх стінах будинків, 

 молодіжна сцена, 

 вільний мікрофон та ін. 

Учасниками фестивалю були поети, музиканти й митці з Німеччини, 

Австрії, Швейцарії, Молдови, України, Росії, Польщі, Румунії, Ізраїлю, Франції, 

Великобританії та США. Вибрані твори авторів-учасників фестивалю щороку 

виходять окремою поетичною збіркою мовами оригіналу та в перекладах Марка 

Бєлорусця (Україна), Клаудії Дате (Німеччина), Петра Рихла (Україна), 

Беатрікс Керстен (Німеччина) та інших [1]. 

Фестиваль є також платформою для презентації українських поетів і 

письменників на літературних форумах Європи та світу, у тому числі на 

«Olympics poetry festival», «Poesiefestival Berlin», Ляйпцизькому книжковому 

ярмарку, Стокгольмському поетичному фестивалі, Каталонському фестивалі та 

на фестивалі відео-поезії в Норвегії. 

Ініціативна група фестивалю «MERIDIAN CZERNOWITZ»:  поет, 

публіцист, журналіст Радіо «Свобода» Ігор Померанцев, письменник, есеїст і 

перекладач Юрій Андрухович, літературознавець, перекладач Петро Рихло, 

перекладач Марк Бєлорусець, громадський діяч та небіж Ігоря Померанцева 

Святослав Померанцев, поет, прозаїк, публіцист і перекладач Сергій Жадан, 

правозахисник і громадський діяч Йосиф Зісельс, кандидат історичних наук, 

громадський діяч Сергій Осачук
. 

Президентом Міжнародної літературної 

корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ є Святослав Померанцев, директором 

фестивалю MERIDIAN CZERNOWITZ та куратором міжнародних проектів 

корпорації – Євгенія Лопата, прес-аташе – Лілія Шутяк [1]
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«MERIDIAN CZERNOWITZ» не є видавництвом у традиційному 

розумінні. Відсутні офіс, штат, виробництво, склади. Організатори фестивалю 

залучають спеціалістів, які працюють з рукописами авторів, до кожного з 

книжкових проектів. Фестиваль видає тексти сучасних українських авторів. 

Кожного року публікуються 5-7 найменувань, серед них книжки українською, 

російською та білінгвальні (німецько-українські). Серед авторів: Юрій 

Андрухович, Ігор Померанцев, Оксана Забужко, Сергій Жадан, Тарас 

Прохасько, Юрій Іздрик, Мілена Фіндайз, Нільсен, Андрій Бондар, Тарас 

Малкович, Дмитро Лазуткін, Остап Сливинський, Андрій Любка, Григорій 

Семенчук, Богдана Матіяш, Ірена Карпа, Катерина Бабкіна, Мідна. 

У рамках фестивалю робоча команда реалізувала проект «Міжнародна 

стипендія для поетів і перекладачів поезії з української мови на німецьку». 

Дана програма не має аналогів в Україні. Суть проекту полягає в тому, що 

поети/перекладачі з Європи мають можливість жити і працювати у Чернівцях 

протягом чотирьох тижнів. За цей час вони знайомляться з архітектурною та 

культурною спадщиною міста і його жителями. Стипендіати також беруть 

участь у літературних заходах у м. Чернівці та інших містах України. 

Першими резидентами стали поети і перекладачі поезії з Австрії, 

Німеччини, США, Франції, Польщі, України та інших країн, а саме: Рон 

Вінклер (Німеччина), Том Шульц (Німеччина), Гархард Фалькнер (Німеччина), 

Мілена Фіндайз (Австрія), Ерік Целан (Франція-Австрія), Бертран Бадью 

(Франція), Кора Шварц (США), Анета Камінська (Польща), Юрій Андрухович 

(Україна), Андрій Любка (Україна) та ін. Єдиною вимогою до стипендіатів є 

згадка про перебування у Чернівцях при публікації текстів, створених тут. 

Щороку організатори приймають 6-7 стипендіатів. 

З вище викладеного матеріалу можна скласти такі висновки. В Україні 

існує низка проблем, яка перешкоджає розвитку української художньої 

літератури. А саме: низька якість видавничої продукції, низька 

конкурентоспроможність вітчизняних авторів, обмежена застаріла література в 

бібліотеках країни, низький інтерес населення до літератури. Але, українське 

суспільство шукає нові шляхи популяризації вітчизняних авторів, нові способи 

співпраці із зарубіжними авторами та видавництвами задля розвитку сучасного 

українського літературного середовища. Разом з тим проводиться робота над 

приверненням уваги туристів до культурних надбання України в цілому. 

Літературні фестивалі в Україні дають змогу читачам у формі інтерактивну 

спілкуватися з авторами та знайомитись з їх творчістю. У рамках фестивалю 

«MERIDIAN CZERNOWITZ» проводяться презентації книг, поетичні читання, 

лекції, дискусії, виставки фотопоезії та скульптур, пов'язаних із поезією, 

театральні та музичні перфоманси, поезія в мультиплікації, ска-панк та джаз-

рок поезія, електропоезія (поезія з електронною музикою), відеоінсталяції на 

зовнішніх стінах будинків, що дозволяє поринути у світ поезії та прози, а також 

«вільний мікрофон» – для поетів-початківців. Літературні фестивалі є способом 

творчої реалізації для українських авторів на міжнародному рівні. 
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АФОРИЗМИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: СУЧАСНЕ ПРОЧИТАННЯ 

 

 Григорій Савич Сковорода – український просвітитель-гуманіст, філософ, 

поет та педагог [2]. Це особистість глибинного характеру, світлого серця та 

надзвичайного розуму. Багатогранна творчість Сковороди й досі дивує 

влучними афоризмами, які містять у собі глибокий та узагальнений зміст. У 

своїх лаконічних висловах, Сковорода висвітлював теми щастя, життя, 

самопізнання, освіти, дружби, любові, свободи, праці, часу, краси та здорового 

способу життя. Велика кількість його крилатих афористичних виразів, ставши 

афоризмами, підкорили світ, та є актуальними протягом 295 років. 

 Варто зазначити, що афоризм – це яка-небудь узагальнена думка, 

висловлена стисло в дуже виразній формі [1]. Афоризмами можуть бути 

прислів’я, сентенції класичних авторів, крилаті вислови з літературних та 

філософських творів  

 Афоризми Григорія Сковороди користуються великою популярністю під 

час написання творів-роздумів. За основу такого твору беруть найкращі влучні 

вислови поета та всебічно аналізують їх. Такі твори нерідко можна знайти в 

мережі Інтернет, зокрема на спеціалізованих сайтах з великим асортиментом 
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даного матеріалу. Чимало творів на основі афоризмів Сковороди є на сайті 

«Твори на кожен урок» [5], серед яких є такі: Твір-роздум за афоризмом Г. 

Сковороди «З усіх утрат, утрата часу найтяжча» [6], «Сродна праця – це 

найсолодша в світі річ» Г. Сковорода [7] та інші твори. На жаль, на подібних 

сайтах авторів даних творів найчастіше не вказують. 

Мета нашої роботи – дослідити особливості афоризмів Сковороди, 

проаналізувати їх роль та значення в сучасному суспільстві. 

Уміння та талант висловлювати свою думку лаконічно й водночас 

змістовно, давньогрецькі філософи вважали ознакою мудрості. Видатний 

античний мудрець Аристотель вважав, що афоризми слід вживати тоді, коли 

недостатньо знати щось самому, а треба переконати в цьому інших [4].  

Афоризми завжди користувалися великою популярністю серед поетів та 

філософів. Такий інтерес зумовлений тим, що афоризми є однаково близькими 

як науковій діяльності,  так і художній творчості. Проаналізувавши афоризми 

та вислови Григорія Сковороди, з різних творів, можна розділити їх на 10 

тематичних груп:  

1. Істина 

2. Життя, щастя, радість 

3. Самопізнання, розум, людські чесноти 

4. Освіта, наука, навчання 

5. Любов, кохання 

6. Дружба, стосунки між людьми 

7. Праця 

8. Час 

9. Здоровий спосіб життя 

10. Краса 

Наведемо приклади найбільш влучних та яскравих афоризмів Сковороди.  

Так, про істину поет говорив: 

«Не все те отрута, що неприємне на смак». 

«Бери вершину і матимеш середину». 

«Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру» [8]. 

Про життя, щастя і радість було сказано: 

«Чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий?» 

«Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами; як риба 

в воді, так і ми в ньому, і воно біля нас шукає нас самих» [8]. 

Щодо самопізнання та розуму Сковорода говорив: 

«Збери всередині себе свої думки і в собі самому шукай справжніх благ. Копай 

всередині себе криницю для тої води, яка зросить і твою оселю, і сусідську». 

«Як нерозумно випрошувати те, чого можеш сам досягти!» [8]. 

У свою чергу, про освіту, науку і навчання було сказано: 

«Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя».  

 «Більше думай і тоді вирішуй».  

 «З видимого пізнавай невидиме» [8]. 
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Про любов та кохання: 

«Любов виникає з любові, коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю».  

«Все минає, а любов після всього зостається» [8]. 

Про дружбу та стосунки між людьми: 

«Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-

трьох ворогів».  

 «Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого 

отруйнішого від удаваного друга» [8]. 

Щодо праці Сковорода говорив: 

«Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись — значить, не жити, а 

бути мертвим, адже турбота — рух душі, а життя — се рух».  

«Хто добре запалився, той добре почав, а добре почати — це наполовину 

завершити» [8]. 

Про тему часу було сказано: 

«З усіх утрат утрата часу найтяжча».  

«Тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрачений» [8]. 

Здоровий спосіб життя: 

«Надмір породжує пересит, пересит — нудьгу, нудьга ж — душевну тугу, а 

хто хворіє на се, того не назвеш здоровим».  

«Хіба розумно чинить той, хто, починаючи довгий шлях, в ході не дотримує 

міри?» [8]. 

Щодо краси Сковорода казав: 

«Не любить серце, не бачачи краси» [8]. 

За життя Григорія Сковороди, його крилаті вислови користувалися 

великою популярністю, завдяки їх мудрості, доречності та правдивості. 

Афоризми досить часто вживали у повсякденному житті, а також в 

різноманітних сферах діяльності. Тому, вони швидко поширювалися, а про 

афористичний талант Сковороди знали майже всі. Згодом, афоризми поета 

стали майже невід’ємною частиною у спілкуванні звичайних людей, а також 

громадських діячів та відомих постатей.  

 Протягом багатьох років, влучні вислови Григорія Савича поступово 

зникали з активного вжитку. Деякі з них були перефразовані, але не змінювали 

свого початкового значення, а деякі афоризми були взагалі забуті. Проте, 

чимало лаконічних висловів поета й досі є популярними серед людей. Навіть у 

наш час, можна також почути або побачити той чи інший афоризм геніального 

автора.  

Варто зазначити, що існує проблема правильного прочитання та 

розуміння висловів Сковороди. Деякі люди не розуміють їх значення, і через це, 

змінюють та перекручують головну думку афоризмів. У результаті, під час 

спілкування, афоризми вживаються вже з втраченим початковим змістом.  

Досить поширеною є проблема інстинктивного перекладу афоризмів 

Г. Сковороди на іншу мову, та пошук російських відповідників. Це зумовлено 

тим, що українське населення частіше вживає у повсякденному спілкуванні 
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саме російські прислів’я, приказки та афоризми. Так, почувши крилатий вислів 

Григорія Савича «Як ліки не завжди приємні, так і істина буває сувора» [8], 

люди відразу згадують популярне російське прислів’я «Лучше горькая правда, 

чем сладкая ложь», або «Не всякую правду приятно слушать» [2]. Російський 

відповідник можна знайти також до афоризма «Більше думай і тоді вирішуй» 

[8]. Він часто нагадує людям вислів «Семь раз отмерь, один раз отрежь» [2], 

який є більш поширеним у спілкуванні українців. 

Наперекір неправильному розумінню українських афоризмів, зокрема 

висловів Сковороди, існують люди, які чудово розуміють їх зміст, та досить 

часто вживають їх у своєму спілкуванні. Так, дуже популярним серед сучасної 

молоді є вислів «З усіх утрат утрата часу найтяжча» [8]. Питання швидкого 

плину часу є досить актуальним, а афоризми Сковороди, присвячені темі часу, 

дуже точно і доречно висвітлюють цю проблему. Окрім цього вислову, 

популярними також є афоризми, присвячені істині, щастю, розуму, освіті, 

коханню, дружбі та красі.  

У деяких соціальних мережах нерідко можна побачити такі афоризми 

Сковороди: «Бери вершину і матимеш середину», «Визначай смак не по 

шкаралупі, а по ядру», «Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя», 

«Більше думай і тоді вирішуй», «Все минає, а любов після всього зостається», 

«Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого 

отруйнішого від удаваного друга» та інші [8]. Найчастіше, крилаті вислови 

поета можна побачити у тематичних групах та на різних сайтах. Їх розміщують 

на фоновому зображенні, додають до нього музику тощо. 

Сучасна молодь користується афоризмами під час спілкування з друзями 

у соціальних мережах. Молоді люди звераються до висловів Сковороди, які 

найкраще відображають певну ситуацію. Так, наприклад, у випадку, коли дуже 

гарна дівчина виявляється підступною, хитрою та трохи дурною, молодь 

використовує вислів «Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру» [8]. У ситуації, 

коли людина помилилася під час досить простої справи або швидко прийняла 

неправильне рішення, кажуть: «Більше думай і тоді вирішуй» [8].   

Таким чином, можемо дійти висновку, що через проблему неправильного 

розуміння основної думки афоризмів, а також інстинктивний переклад їх на 

російську мову, прочитання й розуміння висловів Сковороди в наш час дещо 

змінилося. Крилаті афористичні вирази є популярними серед українського 

населення, зокрема, молоді. Така популярність свідчить про актуальність та 

доцільність геніальної спадщини Григорія Савича Сковороди протягом століть. 

 

Список використаних джерел: 
1. Академічний тлумачний словник (1970-1980) [електронний ресурс]/ Афоризм 

– Режим доступу: http://sum.in.ua/s/aforyzm – Назва з екрана. 

2. Великий разум [електронний ресурс]/ Русские пословицы и поговорки – 

Режим доступу: http://www.greatmind.info/list.php?p=1&country_id=9 – Назва з 

екрана. 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 124 
 

3. Вікіпедія [електронний ресурс]/ Сковорода Григорій Савич – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki – Назва з екрана. 

4. Довідник Школяра [електронний ресурс]/ Назвіть і прокоментуйте афоризми 

Григорія Сковороди (на прикладі вивчених творів) – Режим доступу: 

http://lessons.com.ua/nazvit-i-prokomentujte-aforizmi-grigoriya-skovorodi-na-

prikladi-vivchenix-tvoriv/  – Назва з екрана. 

5. Твори на кожен урок [електронний ресурс]/ Головна – Режим доступу: 

http://ukrtvoru.info/ – Назва з екрана. 

6. Твори на кожен урок [електронний ресурс]/ Твір-роздум за афоризмом Г. 

Сковороди «З усіх утрат, утрата часу найтяжча» – Режим доступу: 

http://ukrtvoru.info/tvir-rozdum-za-aforyzmom-h-skovorody-z-usih-utrat-utrata-

chasu-najtyazhcha/ – Назва з екрана. 

7. Твори на кожен урок [електронний ресурс]/ «Сродна праця – це найсолодша 

в світі річ» Г. Сковорода – Режим доступу: http://ukrtvoru.info/srodna-pratsya-tse-

najsolodsha-v-sviti-rich-h-skovoroda/ – Назва з екрана. 

8. УкрЛіб [електронний ресурс]/ Афоризми Г. С. Сковороди – Режим доступу: 

http://www.ukrlib.com.ua/books/printout.php?bookid=0&id=103 – Назва з екрана. 
 

 

Чебан М.М., 

студент ІІІ курсу факультету мистецтв ВП 

«Миколаївська філія КНУКіМ»; 

Науковий керівник:  

Тригуб О.Л.,  

старший викладач кафедри дизайну  

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 

м. Миколаїв 

 

АНТИЧНІ МОТИВИ В СУЧАСНОМУ ЧОЛОВІЧОМУ ОДЯЗІ 

 

Індивідуальність – головне багатство особистості. Віра в себе, відчуття 

своєї неповторності – основне джерело самоповаги. Це відноситься не тільки до 

зовнішнього вигляду, але і до того, як людина мислить. Треба приймати себе 

такими, які ми є і постаратися свої недоліки перетворити в достоїнства. Мода 

на одяг, зачіски і навіть спосіб життя була і буде засобом підкреслення 

індивідуальності людини. 

Культуру людини підкреслює її одяг. Вона тим доцільніше і ліпше, чим 

більше відповідає правилам етикету. Зі смаком підібраний одяг, охайний вид 

роблять людину упевненою, зібраною і енергійною. Щоб вдягатися красиво, не 

обов'язково мати повний гардероб речей. 

Дотримуючись законів стильової єдності та колірної гармонії, людина 

додає зовнішньому виглядові природності і респектабельності. Тобто мода 

вимагає почуття міри, обліку факторів часу, смаку, віку. Античний одяг був 
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орієнтованими на архітектуру, одночасно з цим в античності костюм зберігав і 

виявляв прекрасні форм людського тіла та підкреслював статус людини. 

Прикмети античної моди. Стародавні греки захоплювалися красою 

фізичного тіла. Вони не просто оспівували його, а звели до рівня культу. Звідси 

прагнення грецької одягу будь-яким способом підкреслити силует людської 

фігури. Еталоном класичних ліній для древніх еллінів служила антична 

архітектура. Одяг не відрізнявся яскравістю фарб і екстравагантністю фасонів. 

М'які драпіровки і множинні вертикальні складки на тканині візуально 

подовжували силует і струнку фігуру [1, с.87]. 

Історія чоловічого античного костюму. 

Основним чоловічим натільним одягом давніх греків був хітон, що являв 

собою прямокутний шматок тканини, завширшки двох відстаней від ліктя до 

ліктя розгорнутих рук. Довжина його була різною – від повної, до ступні, у 

хітонах молодих франтів з багатих родин пізньокласичного періоду, особливо 

Афін, та в костюмах літніх городян елліністичної доби – до поколінної 

довжини, що переважала в усіх верствах суспільства протягом архаїчного і 

класичного періоду. 

Значно раніше, ніж у жіночому костюмі, серед чоловіків поширилися 

туніки, тобто справжній накладний одяг, зшитий або суцільний на плечах, з 

бічними отворами (проймами) для рук. Багато чоловіків мали безрукавий 

колобос – широкий, майже квадратний накладний одяг, що нагадував 

давньоперський кандіс, але, як правило, поколінної довжини. Чоловічі хітони і 

туніки, як правило, не декорували. 

Простоті крою і форм давньогрецького одягу відповідала й простота його 

декорування. Якщо не брати до уваги використовуваних для верхнього одягу 

гомерівського періоду узорчатих тканин з геометричним орнаментом у вигляді 

квадратів, ромбів, кіл, розеток, що заповнювали все поле тканини, то в період 

розквіту античної культури переважаючими були, безперечно, безузорні 

тканини. Лише пізніше серед верхівки суспільства почав поширюватись 

узорчатий матеріал, але вже з легким малюнком (кола, листочки, зірочки, 

звивисті нитки, розташовані ріденько на полі тканини). Дуже поширеною була 

каймова орнаментація, характерним був орнамент меандрового типу, 

спіралевидна «набігаюча хвиля», «язик і яйце», листок плюща і лавра, 

пальмета, листя та грона винограду [3, с.112]. 

Орнамент греко-римської античності в дизайні одягу.  

Основні римські елементи орнаментики - це листя аканта, дуба, лавра, 

кучеряві пагони, колосся, фрукти, квіти, фігурки людей і звірів, маски, черепа, 

сфінкси, грифони тощо. Поряд з ними зображувалися вази, військові трофеї, 

стрічки, що розвіваються. Часто вони мають реальну форму. Орнаментика 

несла в собі і певні символи, алегорію: дуб вважався символом вищого 

небесного божества, орел - символом Юпітера тощо. Греки цінували мистецтво 

з любові до прекрасного, римляни - з любові до розкоші. У римському 

орнаменті поступово посилюються східні впливи. У ньому намічаються риси 
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майбутнього стилю візантійської культури, що стала наступницею античності. 

«Чоловічі» рослини – женьшень, що дарує чоловічу силу, виноград (рослина - 

символ давньогрецького бога виноробства Бахуса), і багато інших. 

Енергетика дерев. 

Традиційно більшість листяних дерев - носії жіночої символіки. Береза - 

священне для слов'янських народів дерево, символ ніжної жіночності та 

Батьківщини, плакуча верба. Яскравим винятком є, мабуть, дуб – символ 

чоловічої сили і енергії. 

А ось хвойні дерева, навпаки, символізують чоловічі риси характеру – 

мужність, сміливість, наполегливість. У грецькій міфології ялина - дерево бога 

Пана [2, с.46]. 

Античність в сучасному чоловічому одязі. 

У межах Міланського тижня моди, італійський будинок Dolce & Gabbana 

презентував колекцію весна - літо 2013, на яку дизайнерів надихнув колорит 

рідної Сицилії. Всього на подіумі був особливий сенс: без минулого немає 

майбутнього. Так, Доменіко Дольче і Стефано Габбана зібрали разом історію 

Сицилії – з часів розквіту античних Сиракуз і перенесли її на одяг сучасних 

сицилійців. 

Сьогодні античний стиль в чоловічому гардеробі, в основному, 

поширюється на спортивний одяг: світшоти, джемпера, футболки, поло, светр 

тощо.  

Ми живемо в ХХІ ст., у якому ідеї, що з'являється у дизайнера, можуть 

переноситися на тканину за допомогою нових технологій. 

Є кілька способів: 

1.Принтер. Зараз з'явилися спеціальні принтери які друкують на 

тканинах. 

2.Сублімаційний друк. Друк сублімації - це сучасна особлива технологія, 

яка використовує здатність деяких речовин (барвників) при нагріванні 

переходити з твердого стану прямо в газоподібний, минаючи рідку фазу. 

Трансфер друкується спеціальними сублімаційними фарбами, щільно 

притискається пресом і нагрівається до температури, при якій відбувається 

перехід фарби на волокна тканини. При цьому фарба не лягає на поверхню 

виробу, а проникає між волокон і осідає на них тонким шаром. У результаті 

властивості самої тканини не змінюються, а друк стає дуже стійким до 

стирання [4, с. 16]. 
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ПОСТПРАВДА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА МАСОВІЙ 

РОБОТІ БІБЛІОТЕК 

 

Постправда – це дії та мислення, «при яких об'єктивні факти є менш 

впливовими у формуванні громадської думки, ніж заклики до емоцій і 

особистих переконань» [1]. Тобто, це політика, яка спирається на почуття та 

власні переконання, які насправді не мають під собою реальних підстав 

(фактів). При цьому об'єктивна істина не фальсифікується чи піддається 

сумніву, а просто відсувається або «відходить на другий план». 

Оксфордський словник обрав слово host-truth («пост правда») 

міжнародним словом 2016 року, посилаючись на 2000 – відсоткове зростання 

його використання у 2016 р. у порівнянні з 2015 р. [1]. 

Сьогодні можна виділити два типи «постправди».  

У першому випадку – говорять одне, а роблять протилежне. 

Другий варіант – просто ігнорувати докази. 

Маніпулювання емоціями володіє сильним впливом на людей. 

Незважаючи на те, що постправда як самостійно відокремлене поняття 

ідентифіковано було лише в 2004 році, часткові або повні його прояви 

з’явилися вже давно, однак до появи визначення воно розглядалося не як 

самостійне, а скоріше як сегмент ряду інших прийомів взаємодії з 

інформаційною сферою. 

Чому ж подібний вид впливів виявився настільки ефективним? Можна 

розглядати механізму впливу постправди на людську особистість з точки зору 

психології. Очевидно завдяки впливу на доволі значиму особистісну складову, 

як власні ідеологічні погляди на світ за допомогою прямого або непрямого 

впливу на емоції і почуття людини. Знаючи особливості людської поведінки, 
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можна впливати на його когнітивну складову. Наприклад, у постправді можна 

помітити такі методи впливу, як:  

 Пояснення тих чи інших подій через звинувачення чогось або когось. 

Найчастіше при поясненні будь-якого обставини підкреслюється будь-

якої єдиний фактор, значимість якого зводиться в абсолют. Але на 

справді у даної події не єдина причина. Як правило на нього впливає 

сукупність цілого ряду факторів.  

 Емоційність історій. Якщо піднести одну і ту ж інформацію з високим 

акцентуванням на емоційність, а в іншому варіанті сухо викласти факти, 

то в більшості випадків люди виберуть ту історію, яка змусила їх 

співпереживати, боятися, захоплюватися, обурюватися, і не дивлячись на 

те, що деякі події в такої історії можуть бути прикрашені, а об'єктивні 

факти опущені, на це не звернуть належної уваги [1]. 

Активізація та специфіка суспільно-політичних катаклізмів в Україні 

протягом останніх років, що була зумовлена глибокою політичною та 

соціально-економічною нестабільністю, породили новий виток проблем 

організації та функціонування масової свідомості. З кожним роком зростає роль 

соціальних мереж як інструменту просування різної, зокрема і фейкової 

інформації. Бібліотеки як соціальні інститути, проводять відповідну роботу з 

цього питання, координуючи її з громадськими організаціями. Так, приміром, 

фахівці Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б. А. Лавреньова 

пройшли навчання для громадських активістів у рамках консультаційно-

навчального проекту «Будуємо мости заради реформ і довіри», організованого 

Інститутом масової інформації, провели низку тренінгів для учнів 

загальноосвітніх шкіл та студентів навчальних закладів м. Херсону на тему : 

«Скажи «НІ» дезінформації!». Один з таких тренінгів проведений для 

викладачів і студентів Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія 

Київського національного університету культури і мистецтв». На тренінгу 

розглянуті поняття: пропаганда, інформування, інформація і мас-медіа, 

інформація і вплив, маніпуляція і боротьба з ними та фейки [2]. 

Велику роботу проводять бібліотеки південного регіону з питань 

медіаосвіти: підготовлені медіа уроки, проводяться заходи з використанням 

мультимедійних технологій, розкриваються методи та засобі виявлення, 

розпізнавання фейкової інформації, способи її зменшення. Подібні зустрічі 

мають на меті допомогти педагогам, вчителям, бібліотекарям в наданні якісної 

інформації споживачам [2,3,4,5]. 

Бібліотеки також використовують контент-аналіз, який є методом 

виявлення маніпуляції у засобах масової інформації. Данні заходи проводять з 

метою зменшення кількості недостовірної інформації та її розпізнавання.  

 

Список використаних джерел: 

1. Політика постправди // Википедия. – Режим доступу : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%. – Назва з екрана. 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 129 
 

2. Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова 

[Електронний ресурс] [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://unalib.ks.ua/. – Назва з екрана. 

3. Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва [Електронний ресурс] 

[Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://unbib.mk.ua/. – 

Назва з екрана. 

4. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова 

[Електронний ресурс] [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://www.reglibrary.mk.ua/. – Назва з екрана. 

5. Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих 

м. Миколаєва [Електронний ресурс] [Веб-сайт]. – Електронні дані. – 

Режим доступу : http://www.niklib.com/home.ua. – Назва з екрана. 

 

 

Яценко Я.С., 

студентка IV курсу факультету 

менеджменту і бізнесу 

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ»;  

Науковий керівник: 

Обозна А.О., 

кандидат економічних наук, завідувач 

кафедри менеджменту ВП «Миколаївська 

філія КНУКіМ», м. Миколаїв 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ГАЛУЗІ 
 

У зв’язку з погіршенням екологічних умов проживання, частими 

стресовими ситуаціями та тяжкою фізичною працею все більше людей 

потребує лікування (часто профілактичного) в санаторно-курортних закладах. 

Проте, як показує досвід, у більшості низька платоспроможність вітчизняних 

громадян та часто завищені ціни на комплексний продукт (процедури 

оздоровлення, проживання, харчування) в санаторно-курортних закладах не 

сприяють потужному розвитку ані самих закладів, ані залученню 

відпочиваючих.  

Завдяки вдалому збігу географічного положення, геологічної будови та 

гідрогеологічних умов Україна має багаті рекреаційні й бальнеологічні ресурси 

для лікування та відпочинку населення, розвитку туризму і спорту. 

Санаторно-курортна справа в Україні є одним з найдавніших видів 

рекреації. Вітчизняні кліматичні курорти добре відомі й користувалися 

попитом, починаючи з ХIХ ст., однак найбільшого розвитку зазнали в ХХ ст.  

В сучасних умовах ринкового господарювання в санаторно-курортній 

справі України відбуваються структурні зміни, пов’язані, в першу чергу, з 

організаційно-управлінськими аспектами, а саме: зростає комерціалізація 

http://unalib.ks.ua/
http://unbib.mk.ua/
http://www.reglibrary.mk.ua/
http://www.niklib.com/home.ua
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послуг даної сфери, збільшується кількість приватних (або колективної форми 

власності) закладів, збільшується кількість пропозицій санаторно-курортного 

відпочинку.  

Сприятливі кліматичні умови для сезонних видів відпочинку зберігаються 

в Україні протягом 10-11 місяців, що дозволяє говорити про можливості 

практично цілорічного функціонування закладів.  

На сьогодні в Україні існує розвинена мережа санаторно-курортних та 

оздоровчих закладів, яка нараховує більше 3 тис. суб’єктів, за даними 

Державної служби статистики, з 2005- 2015 р. в Україні загальна кількість 

санаторно-курортних та оздоровчих закладів становила: 

 
Роки  Санаторії та 

пансіонати з 

лікуванням 

Санаторії-

профілакторії 

Будинки і 

пансіонати 

відпочинку 

Бази та інші 

заклади 

відпочинку 

Дитячі 

заклади 

оздоровлення та 

відпочинку 

 

2005р. 524 291 321 2016 18366 

2010р. 510 234 290 1920 17342 

2015р. 309 79 76 1399 9743 

 

Виходячи з даної статистики, в Україні з кожним роком зменшується 

кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів.  

За формами власності ці заклади розподіляються так: державна – 40%, 

колективна – 55, приватна – 0,8, власність міжнародних організацій – 4,2%. 

Усього по Україні за 2015 р. в санаторно-курортних закладах оздоровлено 

2 353 765 осіб, з них іноземців – 307 330 (10,7%). 

Платоспроможні вітчизняні громадяни надають перевагу відпочинку й 

оздоровленню в курортних закладах закордонних країн, які по забезпеченню 

бальнеологічними ресурсами не поступаються вітчизняним ресурсам, проте 

вітчизняні заклади поступаються закордонним аналогам в плані 

комфортабельності перебування, рівню обслуговування та іншими чинникам, 

що впливають на якість послуг.  

На сьогоднішній день деякі вітчизняні курорти комерціалізувалися, однак 

якість послуг таких закладів сильно відстає від європейських, при цьому ціни є 

завищеними.  

Одним із напрямів державної політики в галузі туризму є організація 

оздоровлення населення (стаття 3 п.2 Закону України “Про туризм”). 

Згідно з рекомендаціями ВТО, санаторно-курортні та оздоровчі заклади 

(санаторії, пансіонати з лікуванням, будинки й бази відпочинку та ін.) належать 

до туристичної індустрії, а вітчизняні та іноземні громадяни, які 

використовують їхні послуги, – до туристів. 
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Хворих практично з усіма захворюваннями, що підлягають санаторно-

курортному лікуванню, можна з успіхом лікувати в санаторіях України.  

На її території поширені практично всі бальнеологічні типи мінеральних 

вод: вуглекислі – на Закарпатті, радонові – у Вінницькій і Черкаській областях, 

сульфідні – у Львівській обл., на Закарпатті та в Криму, залізисті – в Донбасі, 

бромні, йодобромні та йодні – на території Причорномор’я, води з підвищеним 

вмістом органічних речовин – всесвітньо відома “Нафтуся” – у Львівській та 

Хмельницькій областях, а також усі типи лікувальних грязей – торф’яні 

(родовище “Семереньки”, “Любень – Великий”), мулові (Куяльницьке, Сакське, 

Чокрацьке родовища), сапропелеві (“Шацькі озера”). Термальні води (гарячі 

джерела) розміщені в двох артезіанських басейнах – Причорноморському та 

Закарпатському. 

Усього в Україні налічують 79 родовищ мінеральних вод на 109 земельних 

ділянках, на базі яких може розвиватися курортне господарство, однак 

експлуатується тільки 8,9%. 

Великі можливості для розвитку курортного господарства мають, Одеська, 

Запорізька, Закарпатська, Львівська та інші області. Найсприятливіші умови 

для розвитку рекреації й туризму мають Карпати, на території яких виявлено 

800 джерел мінеральних вод. На їх базі працюють санаторії, пансіонати, 

санаторії-профілакторії, будинки відпочинку, в яких можуть поліпшити 

здоров’я до 800 тис. чол. Такі курорти, як Трускавецький, Моршинський, 

Свалявський та ін., відомі далеко за межами України. Оскільки тут незначна 

природна радіація, Карпати використовують для оздоровлення населення із 

забруднених радіонуклідами районів Чорнобильської зони. 

Площа зарезервованих для рекреації ландшафтів дає змогу прийняти 1,5 

млн. чол., розвідані ж запаси мінеральних вод можуть посприяти оздоровленню 

7 млн. чол. Значні перспективи для розвитку рекреації й туризму мають 

Буковина й Полісся. Причорноморсько-Азовське узбережжя  має прекрасні 

ресурси для таласотерапії, тобто лікування морем, масового відпочинку та 

оздоровлення. Сонячне світло й тепло, мінерально-сольовий склад і 

температурний режим морської води, чудові пляжі створюють сприятливі 

умови для подальшого розвитку санаторно-курортного господарства.  

Нині тут налічують близько 400 санаторіїв, будинків відпочинку й 

туристських баз. У таких районах, як Карпати, Причорноморсько-Азовське 

узбережжя, рекреація має стати пріоритетною сферою перспективного 

розвитку, оскільки вона може забезпечити більшість валютних надходжень, 

сприяти зміцненню національної грошової системи, створенню в цій сфері 

додаткових робочих місць. 

Україна має велику кількість висококваліфікованих медпрацівників, цінні 

знахідки і “ноу-хау” в галузі курортології та медицини. Усе це дає можливість 

оцінити курортний потенціал України як такий, що може і повинен стати 

вагомим чинником оздоровлення нації, особливо дітей, перед якими 
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суспільство відповідальне, як перед своїм майбутнім. Курорти також мають 

стати стратегічним і економічним ресурсом на міжнародному ринку. 

У нинішніх умовах поступово реформується весь господарський механізм 

курортної галузі України. Поступово змінюються форми власності, джерела 

фінансування, методи керівництва на державному, регіональному та місцевому 

рівнях. 

Питома вага профспілкових санаторіїв у загальнодержавному масштабі 

становить нині 24%, а число хворих, що отримали лікування в цих санаторіях, – 

41% загальної кількості хворих у всіх санаторіях; крім цього, 19% усіх 

оздоровлених – діти й підлітки, 38% – постраждалі від наслідків 

чорнобильської катастрофи. 

Цілком закономірно, що основна маса санаторно-курортних установ, і 

особливо розрахованих на “середній клас”, перебуває нині в стані “мертвого 

сезону”. Це пояснюється тим, що сьогодні при середній зарплаті близько  5743 

грн. ціна путівки на 24 дні становить від 13 000 до  18 000 грн., тоді як за 

радянських часів середня зарплата становила 160 крб., а ціна путівки – 80-100 

крб. 

Територіальне поєднання природних умов, рекреаційних і бальнеологічних 

ресурсів України дає змогу в перспективі сформувати регіональні рекреаційно-

туристські суперсистеми, кожна з яких може ґрунтуватися на місцевих 

природних умовах і лікувальних ресурсах. А такі регіони, як Карпати, Полісся, 

Степ, Причорноморсько-Азовське узбережжя , можуть і повинні мати 

високорозвинену  інфраструктуру рекреаційно-туристських комплексів не 

тільки загальноєвропейського, а й світового значення. 

Формування державної стратегії розвитку курортно-рекреаційного 

господарства України є актуальною проблемою в зв’язку з наступними 

чинниками:  

1) необхідністю масового оздоровлення населення країни;  

2) забезпечення конструктивної взаємодії органів державної влади України 

та її суб’єктів щодо комплексного раціонального використання природно-

рекреаційних ресурсів та його збереження;  

3) курортно-рекреаційні комплекси України мають велике національне та 

міжнародне значення: сприяння соціально-економічному прогресу та 

пришвидшення інтеграції України у світову економічну систему.  

Заходи щодо покращення діяльності санаторно-курортних закладів повинні 

передбачати:  

- удосконалення фінансово-економічних механізмів підтримки;  

- відтворення та раціональне використання природно-рекреаційних 

ресурсів;  

- можливе проведення роздержавлення та приватизації санаторно-

курортних закладів;  

- сприяння залученню інвестицій в розвиток відповідної інфраструктури;  

- вихід на міжнародні ринки.  
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Україна володіє найрізноманітнішими природно-рекреаційними ресурсами, 

на базі яких функціонують санаторно-курортні заклади. Проте функціонування 

даних закладів не можна назвати ефективним через низку причин, що роблять 

галузь не конкурентоспроможною. Тому на сьогодні існує об’єктивна 

необхідність у зміні пріоритетів управління та приведення галузі до 

європейських стандартів, що не може обійтися без участі держави. 
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